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প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১২-১৩ অর্ থ বছররর এতিতিভুক্ত সমাপ্ত প্রকরের মূল্যায়ন প্রতিরবদরনর উির মন্ত্রণালয়/তবভাগতভতিক
সার-সংরক্ষি
ক্র.
নং

মন্ত্রণালরয়র
নাম

মমাট
সমাপ্ত
প্রকরের
সংখ্যা

সমাপ্ত প্রকরের ধরণ

মূল সময় ও ব্যরয়র তুলনা

তবতনরয়াগ
প্রকরের
সংখ্যা

কাতরগরী
সহায়িা
প্রকরের
সংখ্যা

মেতিতসএফ
ভুক্ত
প্রকরের
সংখ্যা

১
১

২
প্রতিরক্ষা
মন্ত্রণালয়

৩
৩

৪
৩

৫
--

৬
--

সময় ও
ব্যয়
উভয়ই
অতিক্রান্ত
প্রকরের
সংখ্যা
৭
-

সময়
অতিক্রান্ত
প্রকরের
সংখ্যা

সময়
অতিক্রারন্তর
শিকরা হার
(%) সব থতনম্ন
–সরব থাচ্চ

ব্যয়
অতিক্রান্ত
প্রকরের
সংখ্যা

৮
১

৯
১২ মাস
(১০০%)

১০
১

ব্যয়
অতিক্রারন্তর
শিকরা
হার (%)
সব থতনম্ন সরব থাচ্চ
১১
১৯৯.৮৫
(৯.৬০%)

০১। সমাপ্ত প্রকরের সংখ্যাাঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালরয় ২০১২-১৩ অর্ থ বছররর এতিতিভুক্ত ৩টি প্রকে সমাপ্ত হরয়রছ।
০২। সমাপ্ত প্রকরের প্রকৃি ব্যয় ও মময়াদকালাঃ
ক্র.নং প্রকরের নাম
প্রকৃি ব্যয় প্রকৃি মময়াদকাল
১
২
৩
৪
১.
মনৌবাতহনী স্কুল ও করলরের একারিতমক ভবন তনমথাণ, মংলা, ১৩৬৮.৯৩ জুলাই,২০১০ হরি জুন, ২০১৩
বারগরহাট’ শীর্ থক প্রকে।
২.
‘‘ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিরভলিরমন্ট অফ ইন্টার সাতভথরসস তসরলকশন মবাি থ ২২৭৯.৮৫ মাচ থ, ২০১০ হরি জুন,২০১৩
(আইএসএসতব) (সংরশাতধি)’’ শীর্ থক প্রকে।
৩.
‘‘তসরাে-খারলদা মমরমাতরয়াল কযান্টনরমন্ট মবাি থ মেনাররল হাসিািাল ১৪১৩.২৬ এতপ্রল, ২০১১ হরি জুন,২০১৩
সম্প্রসারণ’’ শীর্ থক প্রকে।
০৩। সমাপ্ত প্রকরের ব্যয় ও মময়াদ বৃতির কারণাঃ
ক্র. নং প্রকরের নাম
১
২
১।
মনৌবাতহনী স্কুল ও করলরের একারিতমক ভবন তনমথাণ,
মংলা, বারগরহাট’ শীর্ থক প্রকে।
২।
‘‘ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিরভলিরমন্ট অফ ইন্টার সাতভথরসস
তসরলকশন মবাি থ (আইএসএসতব) (সংরশাতধি)’’ শীর্ থক
প্রকে।
৩।
‘‘তসরাে-খারলদা মমরমাতরয়াল কযান্টনরমন্ট মবাি থ মেনাররল
হাসিািাল সম্প্রসারণ’’ শীর্ থক প্রকে।

ব্যয় ও মময়াদ বৃতির কারণ
৩
--প্রকেটির আন্তাঃখাি করা হরয়রছ। ির্াতি বতহাঃতবদ্যযৎ সরবরাহ
খািসহ অন্যান্য খারি অতিতরক্ত ১৯৯.৮৫ (৯.৬০%) লক্ষ টাকা
প্রকে ব্যয় বৃতি মিরয়রছ।
তিতিতিরি বরাদ্দকৃি অরর্ থর মরে ১০১৭.৫০ লক্ষ টাকা
মমতিকযাল ইকুইিরমরন্টর েন্য তনধ থাতরি ররয়রছ। তিতিতিরি
বতণ থি ৭৭২টি আইরটম এর মরে ১৮টি আইরটম সংগ্রহ করা
প্ররয়ােন হরব না মরমথ মমতিরকল তবরশর্জ্ঞগণ মিামি
তদরয়রছন। এই আইরটমসমূরহ প্রায় ১৯২.০০ লক্ষ টাকা সাশ্রয়
হরব। অন্য তদরক তিতিতিরি উরেতখি কতিিয় আইরটম
(তিতেটাল এক্স-মর মমতশন, মলররাসকতি, এনাসরর্তসয়া মমতশন,
আলট্রারসারনাগ্রাতফ ইিযাতদ) মদরশ সহেলভয নয় সুিরাং তবরদশ
মর্রক সংগ্রহ কররি হরব। ফরল নতুন করর মটন্ডার প্রতক্রয়া সম্পন্ন
করর, চলতি অর্ থ বছরর উরেতখি আইরটমসমূহ সংগ্রহ করা সম্ভব
হরব না।
উক্ত আইরটমগুরলা তবরদশ মর্রক আমদানী কররি এবং প্রকরের
অন্যান্য সকল অংরগর কাে সুষ্ঠুভারব সম্পন্ন কররি প্রকরের
মময়াদ ১ বছর বৃতি করা হরয়রছ।
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০৪। সমস্যা ও সুিাতরশাঃ
সমস্যা

সুিাতরশ

৪.১। প্রকরের আওিায় স্থাতিি Computer lab,
Chemistry lab, physics lab এবং Language lab
এর পূণ থাঙ্গ ব্যবহার করার েন্য প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয়তন। যা প্রকরের উরদ্দশ্যরক ব্যাহি কররব বরল প্রিীয়মান
হরয়রছ।
৪.২। প্রকরের আওিায় স্থাতিি তবদ্যালয় ভবরনর তনমথাণ নকশায়
ত্রুটি িতরলতক্ষি হরয়রছ। ত্রুটিপূণ থ নকশার কাররণ অরনক স্থান
অব্যবহৃি অবস্থায় ররয়রছ। উক্ত স্থানটিরি আররা অতিতরক্ত
অরনকগুরলা মশ্রণীকক্ষ তনমথাণ করা সম্ভব হি বরল প্রিীয়মান
হয়।
৪.৩। রক্ষণারবক্ষণ খারি প্ররয়ােনীয় বরাদ্দ না র্াকায় ভবরনর
মছাটখারটা ত্রুটি সংস্কারর প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হরে
না। ফরল মছাট খাট সমস্যা মযমন- প্রতিবছর লবণাক্তিা
প্রতিররারধর েন্য রং না করা এবং মেনরলস েীল তট্রটরমন্ট না
করার ফরল এগুরলা ক্ষতিগ্রস্ত হরে;
৪.৪। প্রকরের বাস্তবায়ন সমাতপ্তর অব্যবতহি পূরব থ আন্তাঃখাি
সমন্বয় করার তবর্য়টি ভাল অনুশীলন নয়। এরি মরন হরি িারর
সমন্বয়কৃি অরর্ থর ব্যয় পূব থারেই সম্পাদন করার িরর এ সমন্বয়
অনুরমাদন করা হরয়রছ, এটি একটি গুরুির সমস্যা ।
৪.৫। প্রকে সমাতপ্তর িরর সমাপ্ত হরলও মটকতনতশয়ান ও সহায়ক
েনবল এবং িাক্তার তনরয়াগ না করার ফরল প্রকরের আওিায়
তনতমথি হাসিািাল পূণ থমাত্রায় ব্যবহার করা সম্ভব হরে না এবং
তবরশর্জ্ঞ িাক্তার না র্াকার ফরল েরুরী মরাগীরদর মক্ষরত্র
প্ররয়ােনীয় তচতকৎসা মসবা প্রদান করা সম্ভব হরে না।
৪.৬। তকছু প্রকরের িন্য/মসবা/কায থ ক্ররয়র মক্ষরত্র তিতিআর
অনুসরন করা হয়না।
বা সরকাতর মকার্াগারর েমা মদয়া হরয়রছ তকনা িার সুষ্পষ্ট
উরেখ মনই। এিতির্রয় সংতিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিরয় মদরখ
প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূব থক আইএমইতিরক অবতহি কররব;

৪.১। Computer Lab এ কতম্পউটাররর সংখ্যা বৃতিসহ
Physics, Chemistry ও Language Lab গুরলা
পূণ থাঙ্গভারব ব্যবহার উিরযাগী করর গরে তুলরি প্রতিরক্ষা
মন্ত্রণালয় এবং মসনাসদর ই-ইন-তস’র তশক্ষা িতরদপ্তর
প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি গ্রহণ কররব।
৪.২। প্রকরের মেস ম্যারনেরমন্ট যর্াযর্ভারব তনতিি করার
লরক্ষয ভতবষ্যরি এরূি মকান প্রকরের নকশা প্রণয়রনর পূরব থ
ব্যবহারকারী এবং সংতিষ্ট মন্ত্রণালরয়র মােরম নক্সা অনুরমাদন
করার উরদ্যাগ গ্রহণ কররি হরব। এ তবর্রয় মসনাসদররর পূিথ
িতরদপ্তর প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি গ্রহণ কররব।
৪.৩। প্রতিবছর রক্ষণারবক্ষণ খারি প্ররয়ােনীয় অর্ থ বরাদ্দ
রাখরি হরব। যারি করর লবণাক্তিা মর্রক ভবনটিরক রক্ষার
েন্য প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়;

৪.৪। ভতবষ্যরি মকান প্রকে বাস্তবায়রনর এরকবারর মশর্িয থারয়
এরস আন্তাঃখাি সমন্বরয়র তবর্য়টি তবরবচনা সমীচীন নয়।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভতবষ্যরি এ তবর্রয় সমায়ানুগ িদরক্ষি
তনরব;
৪.৫। প্রকরের লক্ষয ও উরদ্দশ্য পূরণ এবং প্ররয়ােনীয় তচতকৎসা
সুতবধাতদ প্রদারনর লরক্ষয তবরশর্জ্ঞ িাক্তার, মটকতনতশয়ান এবং
সহায়ক েনবল তনরয়াগ করার েন্য এখনই সংতিষ্ট
মন্ত্রণালয়রক প্ররয়ােনীয় উরদ্যাগ গ্রহণ কররি হরব;
৪.৬। সরকাতর ক্ররয়র মক্ষরত্র তিতিআর অনুসরন করা
বােিামূলক।ভতবষ্যরি সরকাতর ক্ররয়র মক্ষরত্র তিতিআর
অনুসরন না করা হরল সংতিষ্টরদর তবরুরি মন্ত্রণালয় কর্তথক
শাতস্তমূলক ব্যবস্থা তনরি হরব।
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Ò‡bŠevwnbx ¯‹zj I K‡jR-Gi GKv‡WwgK feb wbg©vY, gsjv I ev‡MinvUÓ kxl©K cÖKí|
mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(Ryb, 2013)
1.0|
2.0|

cÖK‡íi Ae¯’vb
ev¯—evqbKvix ms¯’v

t
t

3.0| cÖkvmwbK gš¿Yvjq
4.0| cÖv°wjZ e¨q I ev¯—evqbKvj

t
t

cÖv°wjZ e¨q
g~j
me©‡kl 3q
(cÖt mvt)
ms‡kvwaZ
(cÖt mvt)
1
2
‡gvU t 1370.00
wRIwet 1370.00
cÖtmv t --

5.0|

‡gvUt 1370.00
wRIwet1370.00
cÖtmv t --

gsjv, ev‡MinvU|
‡bŠ evwnbx m`i `ßi, Acv‡ikb eªvÂ, c~Z© cwi`ßi Ges BGbwm kvLv,
Avwg© †nW †KvqvU©vi, XvKv †mbvwbevm, XvKv|
cÖwZi¶v gš¿Yvjq
(j¶ UvKvq)

cÖK…Z e¨q
(cÖt mvt)

cwiKwíZ ev¯—evqbKvj
g~j
me©‡kl
ms‡kvwaZ

cÖK…Z
ev¯—evqbKvj

3

4

5

6

‡gvU t 1368.93
wRIwe t 1368.93
cÖtmv t

RyjvB,2010
n‡Z
Ryb, 2013

--

RyjvB,2010
n‡Z
Ryb, 2013

AwZµvš— AwZµvš—
e¨q (g~j mgq (g~j
cÖvt e¨‡qi ev¯—evqb
%)
Kv‡ji %)
7
8
(0.078%)

--

cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯—evqb (cÖwZi¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Gi wfwË‡Z)t
(j¶ UvKvq)

µwgK
bs
(1)

wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri AsM
(2)
ivR¯^ K‡¤úv‡b›U t

GKK
(3)

cwiKwíZ j¶¨gvÎv
Avw_©K
ev¯—e
(4)
(5)

1.

‡÷kbvix

‡_vK

1.60

†_vK

2.

Mvox fvov

msL¨v

1.80

1wU
gvB‡µvevm

3.

civgk©K †mev

‡_vK

6.00

‡_vK

4.

m¤§vbx

‡_vK

1.10

‡_vK

5.

g„wËKv cix¶v

†evi

0.50

10

6.

K¨vwcUvj K‡¤úv‡b›Ut
Kw¤úDUvi hš¿cvwZ

‡_vK

5.00

‡_vK

7.

AvmevecÎ

‡_vK

38.00

†_vK

8.

f~wg Dbœqb

‡_vK

9.00

1735.00

9.

feb wbg©vY

eM©wgUvi

1174.20

6744.00

10.

iv¯Zv

eM©wgUvi

9.00

886.00

11.

‡Wªb

wgUvi

6.00

750.00
wgUvi

cÖK…Z ev¯—evqb
Avw_©K (%)
ev¯—e (%)
(6)
(7)
1.60
(100%)
1.80
(100%)

100%
1wU gvB‡µvevm
(100%)

5.99
(99.98%)
1.10
(100%)
0.50
(100%)

‡_vK
(100%)
1.10
(100%)
10 (100%)

5.00
(100%)
38.00
(100%)
9.00
(100%)
1173.47148
(99.94%)
9.00
(100%)
6.00
(100%)

‡_vK
(100%)
‡_vK
100%
1735.00
(100%)
6739.81
(99.94%)
886.00
(100%)
750.00wgUvi
(100%)
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12.
13.
14.

ewnt cvwb mieivn I e„wói cvwb
msi¶Y e¨e¯’v
ewnt we`y¨r mieivn I †mŠi
we`y¨r e¨e¯’v
Ab¨vb¨
me©‡gvU

‡_vK

28.00

†_vK

‡_vK

89.30

‡_vK

‡_vK

5.00

‡_vK

--

1370.00

--

27.72
(99%)
89.25
(99.94%)
5.00
(100%)
1368.93148
(99.92%)

†_vK
(100%)
†_vK
(100%)
†_vK
(100%)
99.95%

2012-13 A_© eQ‡i Ryb,2013 ch©šZ mg‡q cÖK‡íi AbyK~‡j µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ 1368.93148 j¶
UvKv hv eiv‡Ïi 99.92% Ges ev¯Ze AMÖMwZ cÖvq 99.95%| mvwe©Kfv‡e cÖK‡íi AMÖMwZ m‡šZvlRbK e‡j
cÖZxqgvb n‡q‡Q|
6.0|

KvR Amgvß _vK‡j Dnvi KviY t cÖK‡íi AvIZvq †Kvb KvR Amgvß †bB|

7.0|

cUf~wg t ev‡MinvU †Rjvi gsjv _vbvq wewfbœ miKvwi, AvavmiKvwi I †emiKvix cÖwZôvb i‡q‡Q| GLv‡b †bŠ
evwnbx, gsjv e›`i KZ©c
„ ¶, weGmwm, Kv÷g KZ©c
„ ¶, eb wefvM, †Kv÷ MvW© I wcwWwe BZ¨vw` miKvwi
cÖwZôvb Aew¯’Z| GLv‡b gvbm¤§Z ‡Kv‡bv ¯‹zj I K‡jR †bB| G Kvi‡Y wewfbœ cÖwZôv‡b Kg©iZ Kg©KZ©vKg©PvixMY GLv‡b Ae¯’vb Ki‡ZI Drmvn †eva K‡ib bv| ZvQvov GLv‡b A‡bK `wi`ª †jvK I kªwgK emevm
K‡i| G‡`i †Q‡j‡g‡qiv ¸YMZ wk¶v n‡Z ewÂZ n‡”Q| G Kvi‡Y we‡kl K‡i GLv‡b †g‡q‡`i Wªc-AvDU nvi
Zzjbvg~jKfv‡e AwaK| †`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi Rb¨ miKvi bvix wk¶v, Bs‡iwR wk¶v Ges Kw¤úDUvi
wk¶vi Dci ¸i“Z¡v‡ivc K‡i‡Q| GLv‡b GKwU fvj gv‡bi ¯‹zj cÖwZwôZ n‡j GZ`& AÂ‡ji Rbmvavi‡Yi
†Q‡j‡g‡q‡`i ¸YMZ wk¶v cÖ`vb Kiv m¤¢e n‡e| GQvov G AÂ‡j Kg©iZ wewfbœ cÖwZôv‡bi Kg©KZ©vKg©PvixMY mcwiev‡i Ae¯’vb Ki‡Z Drmvn †eva Ki‡eb| Gi d‡j †`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖwZôvbwU
f~wgKv ivL‡Z mnvqK n‡e| cÖKíwU ev¯ZevwqZ n‡j D³ GjvKvq cÖvq 5000 QvÎQvÎx gvbm¤úbœ †jLvcov
Kivi GKwU my‡hvM cv‡e| G D‡Ïk¨ ev¯Zevq‡bi j‡¶¨ cÖwZi¶v gš¿Yvjq KZ…K
© Av‡jvP¨ cÖKíwU M„nxZ nq|

8.0|

cÖK‡íi D‡Ïk¨ t cÖ¯—vweZ ¯‹zj I K‡jR febwU wbg©vY Ges †bŠ evwnbx KZ©K
„ G cÖwZôvb cwiPvjbv Kivi
gva¨‡g gsjv AÂ‡ji RbM‡Yi Ges GLv‡b Kg©iZ wewfbœ miKvwi cÖwZôvb †hgb- †bŠ evwnbx, gsjv e›`i
KZ©c
„ ¶, weGmwm, Kv÷g KZ©„c¶, eb wefvM, †Kv÷ MvW© I wcwWwe BZ¨vw` cÖwZôv‡bi †Q‡j‡g‡q‡`i ¸YMZ
wk¶v cÖ`vb KivB cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨|

9.0|

cÖKíwUi g~j Kvh©µg t f~wg Dbœqb, 5Zjv wf‡Zi Dci 5 Zjv GKv‡WwgK feb wbg©vY, mv‡d©m †Wªb wbg©vY,
e„wói cvwb msi¶Y e¨e¯’v, †mŠi we`y¨r e¨envi, we`y¨Zvqb, hš¿cvwZ I AvmevecÎ mieivn BZ¨vw`|

10.0| cÖK‡íi Aby‡gv`b I ms‡kvab chv©q t MZ 15-02-2010 Zvwi‡L cwiKíbv Kwgk‡b AbywôZ wcBwm mfvq
cÖKíwU Aby‡gv`‡bi Rb¨ mycvwik jvf K‡i Ges 11-10-2010 Zvwi‡L AbywôZ cwiKíbv Kwgkb KZ©K
„
1370.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB,2010 n‡Z Ryb,2013 †gqv‡` ev¯Zevq‡bi Rb¨ Aby‡gvw`Z nq|
cieZ©x‡Z 24-10-2010 Zvwi‡L cÖwZi¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖKíwUi cÖkvmwbK Aby‡gv`b Rvix Kiv nq|
11.0| cÖKí e¨e¯’vcbv t cÖK‡íi myôz ev¯—evq‡bi Rb¨ cÖKí †gqv‡` 2Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki LÛKvjxb
`vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb|
cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I c`ex
mgqKvj
cÖKí cwiPvj‡Ki aib
`vwqZ¡ MÖnY
`vwqZ¡ n¯—vš—
1) wmwWAvi Gg. IqvwjDj-vn (GbwWwm)
LÛKvjxb
30-12-2010 21-11-2012
wcGmwm, weGb
2) wmwWAvi G Gg. ivbv (wR) wcGmwm, weGb 22-11-2012 30-06-2013
LÛKvjxb
12.0| g~j¨vqb c×wZ (Methodology) t g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYq‡b wb‡gœv³ c×wZ (Methodology)
AbymiY Kiv n‡q‡Qt
(K) wWwcwc, gwbUwis wi‡cvU© I wewfbœ mfvq cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b chv©‡jvPbv;
(L) gš¿Yvjq KZ©K
„ †cÖwiZ wcwmAvi chv©‡jvPbv;
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(M) PEC, Steering Committee, PIC mn wewfbœ ¸i“Z¡c~Y© mfvi Kvh©weeiYx chv©‡jvPbv;
(N) Kv‡Ri gvb I ev¯Ze AMÖMwZ hvPvB I Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b;
(O) wbev©wPZ DcKvi‡fvMxi gZvgZ MÖnY;
(P) cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswk-ó Kg©KZv©‡`i mv‡_ Av‡jvPbv|
13.0| cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯—evqb AMÖMwZ t
13.1 Avw_©K AMÖMwZ t cÖKíwUi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z cÖv°wjZ e¨q aiv n‡q‡Q 1370.00 j¶ UvKv (m¤c~Y©
wRIwe)| cÖwZi¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß me©‡kl cÖwZ‡e`b n‡Z †`Lv hvq †h, cÖKíwUi Ryb, 2013 ch©š —
µgcywÄZ Avw_©K e¨q †gvU 1368.93148 j¶ UvKv hv eiv‡Ïi 99.92% Ges ev¯—e AMÖMwZ
99.95%| cÖKíwUi AbyK~‡j 2010-11 n‡Z 2012-13 ch©šZ mg‡q ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©m~Pxi
AvIZvq eivÏ, Aegyw³ I e¨q wb‡gœ †`Lv‡bv n‡jv t
(j¶ UvKvq)
A_© eQi
ms‡kvwaZ eivÏ I j¶¨gvÎv
A_© Qvo
e¨q I AMÖMwZ (Ryb,2013 ch©š—)
†gvU
UvKv
cÖt mvt
†gvU
UvKv
cÖtmvt
ev¯—e
AMÖMwZ%
1
2
3
4
5
6
7
8
2010-11
-1.00
-1.00
-1.00
-0.07%
2011-12
-800.00
-800.00
-800.00
-58.40%
2012-13
-569.00
-569.00
-567.93148
-41.49%
†gvU t
-1370.00
-1370.00
-1368.93148
-99.95%
14.0| AsMwfwËK Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ t
14.1 ‡÷kbvix t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 1.60 j¶ UvKv| cÖKí
†gqv‡` wewfbœ cÖKvi †÷kbvix `ªe¨vw` µq Kiv n‡q‡Q Ges G eve` 1.60 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q|
GLv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ h_vµ‡g 100%|
14.2 Mvox fvovt cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z Mvox fvov eve` eivÏ wQj 1.80 j¶ UvKv| eiv‡Ïi
wecix‡Z cÖKí ‡gqv‡` 1wU gvB‡µvevm fvov Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z eivÏK…Z A‡_©i cy‡ivUvB e¨q
n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ 100%|
14.3 civgk©K †mevt cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 6.00 j¶ UvKv| GLv‡Z e¨q n‡q‡Q
5.99 j¶ UvKv| GLv‡Z Avw_©K 99.98% I ev¯—e AMÖMwZ 100%|
14.4 m¤§vbx t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 1.10 j¶ UvKv| G Lv‡Z m¤§vbx eve`
eivÏK…Z A‡_©i cy‡ivUvB e¨q n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ 100%|
14.5 g„wËKv cix¶vt cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 0.50 j¶ UvKv| g„wËKv cix¶v
eve` G Lv‡Z eivÏK…Z A‡_©i cy‡ivUvB e¨q n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ 100%|
14.6 Kw¤úDUvi hš¿cvwZ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 5.00 j¶ UvKv| G Lv‡Z
eivÏK…Z A_© w`‡q 5wU Kw¤úDUvi, 7wU BDwcGm µq Kiv n‡q‡Q Ges eiv‡ÏK…Z A‡_©i cy‡ivUvB e¨q
n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ 100%|
14.7 AvmevecÎ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 38.00 j¶ UvKv| G Lv‡Z eivÏK…Z
A‡_©i cy‡ivUvB e¨q n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ 100%|
14.8 f~wg Dbœqbt cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z G Lv‡Z 1735 Nb wgUvi f~wg Dbœqb eve` eivÏ wQj 9.00
j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 1735 Nb wgUvi f~wg Dbœqb Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z eivÏK…Z A‡_©i
cy‡ivUvB e¨q n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 100% Ges ev¯—e AMÖMwZ 100%|
14.9 feb wbg©vYt cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z G Lv‡Z 6744 eM©wgUvi feb wbg©v‡Yi Rb¨ eivÏ wQj
1174.20 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 6739.81 eM©wgUvi feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z
1173.47 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K 99.94% I ev¯—e AMÖMwZ 99.94%|
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14.10 iv¯—v wbg©vY t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z 886 eM©wgUvi iv¯—v wbg©vY Lv‡Z eivÏ wQj 9.00 j¶
UvKv| 886 eM©wgUvi iv¯—v wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z eivÏK…Z A‡_©i cy‡ivUvB e¨q n‡q‡Q|
GLv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ 100%|
14.11 ‡Wªb wbg©vY t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z 750 wgUvi †Wªb wbg©v‡Yi Rb¨ eivÏ wQj 6.00 j¶ UvKv|
750 wgUvi †Wªb wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z eivÏK…Z A‡_©i cy‡ivUvB e¨q n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K
I ev¯—e AMÖMwZ h_vµ‡g 100%|
14.12 ewnt cvwb mieivn I e„wói cvwb msi¶Y e¨e¯’v t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj
28.00 j¶ UvKv| ewnt cvwb mieivn I e„wói cvwb msi¶Y e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z e¨q n‡q‡Q
27.72 j¶ UvKv| GLv‡Z Avw_©K 99% I ev¯—e AMÖMwZ 100%|
14.13 ewnt we`y¨r mieivn I †mŠi we`y¨r e¨e¯’v t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 89.30
j¶ UvKv| ewnt we`y¨r mieivn I †mŠi we`y¨r Gi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z e¨q n‡q‡Q 89.25
j¶ UvKv| GLv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 99.94% I ev¯—e AMÖMwZ 100%|
14.14 Ab¨vb¨ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 0.50 j¶ UvKv| Lv‡Z eivÏK…Z A‡_©i
cy‡ivUvB e¨q n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ 100%|
15.0| cÖK‡íi cwiKwíZ D‡Ïk¨ I AR©b t
cwiKwíZ D‡Ïk¨ (Objectives as per PP)





cÖK‡íi AvIZvq evsjv‡`k †bŠevwnbx gsjvq ¯‹zj I 
K‡jR febwU wbg©vY;
†bŠ evwnbx KZ©K
„ G cÖwZôvb cwiPvjbv Kivi gva¨‡g 
gsjv AÂ‡ji RbM‡Yi Ges GLv‡b Kg©iZ wewfbœ
miKvwi cÖwZôvb †hgb- †bŠ evwnbx, gsjv e›`i
KZ©c
„ ¶, weGmwm, Kv÷g KZ©„c¶, eb wefvM, 
†Kv÷ MvW© I wcwWwe BZ¨vw` cÖwZôv‡bi
†Q‡j‡g‡q‡`i ¸YMZ wk¶v cÖ`vb Kiv; Ges
f~wg Dbœqb, 5Zjv wf‡Zi Dci 5 Zjv GKv‡WwgK
feb wbg©vY, mv‡d©m †Wªb, e„wói cvwb msi¶Y
e¨e¯’v, †mŠi we`y¨r e¨envi, we`y¨Zvqb, hš¿cvwZ I
AvmevecÎ mieivn BZ¨vw`|

AR©b
(Actual achievement)
cÖK‡íi AvIZvq evsjv‡`k †bŠevwnbx gsjvq ¯‹zj
I K‡jR feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q|
G AÂ‡ji RbMY Ges †mLv‡b Kg©iZ miKvix
Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i †Q‡j‡g‡qi ¸YMZ wk¶v
cÖ`vb Kivi Kvh©µg ïi“ n‡q‡Q|
f~wg Dbœqb, 5Zjv wf‡Zi Dci 5Zjv
GKv‡WwgK feb wbg©vY, mv‡d©m †Wªb, e„wói cvwb
msi¶Y e¨e¯’v, †mŠi we`y¨r e¨envi, we`y¨Zvqb,
hš¿cvwZ I AvmevecÎ BZ¨vw` mieivn Kiv
n‡q‡Q|

16.0| cÖKí cwi`k©bt we`¨vjqwU MZ 04-05-2014 Zvwi‡L AvBGgBwW KZ©K
„ m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq|
cwi`k©bKv‡j wR,B Lyjbvmn cÖK‡íi mv‡_ mswkó e¨w³eM© Dcw¯’Z wQ‡jb;
µq cÖwµqvt MZ 27-02-2011 Zvwi‡L BBbwmi kvLv XvKv K¨v›Ub‡g›U m`i `ßi n‡Z 5 Zjv wfZmn 5 Zjv
feb wbg©vY Kivi Rb¨ `icÎ AvnŸvb Kiv nq| me©wbgœ `i`vZv wnmv‡e †gmvm© ingvb †UªWvm© DËiv, XvKv-‡K
Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| cÖ_‡g D³ cÖwZôv‡bi mv‡_ 10,94,88,586.19 (`k †KvwU PzivbeŸB j¶ AvUvwk
nvRvi cuvPkZ wQqvwk UvKv Dwbk cqmv) UvKvq Kvh©wU m¤úv`‡bi Rb¨ Pzw³ ¯^v¶i Kiv nq| wcš’ Gwiqv e„w×
cvIqvq IqvK© †fwi‡qk‡bi Kvi‡Y 11,88,99,451.00 (GMvi †KvwU AvUvwk j¶ wbivbeŸB nvRvi PvikZ
GKvbœ) UvKvq ms‡kvwaZ Pzw³ ¯^v¶wiZ nq| Kvh© m¤úv`‡bi ZvwiL 06-04-2011 n‡Z 05-07-2012 Gi
cwie‡Z© 30-06-2013 ch©š— wba©viY Kiv nq| wba©vwiZ †gqv‡`i g‡a¨B KvRwU m¤úv`b Kiv n‡q‡Q| G‡¶‡Î
g~j Pzw³g~j¨ n‡Z ms‡kvwaZ Pzw³ g~‡j¨i cv_©K¨ n‡q‡Q 94,10864.81 (PzivbeŸB j¶ `k nvRvi AvUkZ
†PŠlwÆ UvKv GKvwk cqmv) UvKv A_©vr 8.61%| G‡¶‡Î AwZwi³ A_© e¨‡q Kvh©wU m¤úv`‡bi Rb¨ cybivq
Pzw³ m¤úv`b Kiv n‡jI †gvU cÖv°wjZ e¨q Aby‡gvw`Z wWwcwci ms¯’v‡bi g‡a¨B mxgve× i‡q‡Q|
17.0| mvaviY ch©‡e¶Yt wbwg©Z fe‡bi K‡qKwU ¯’v‡b †hgb- Principal Room, Computer Lab mn
K‡qKwU †kªYx K‡¶ †nqvi µ¨vK m„wó n‡q‡Q| weªK Iqvj Gi mv‡_ Aviwmwm Gi ms‡hvM ¯’vcb bv nIqvi d‡j
GgbwU n‡q‡Q e‡j cwi`k©‡b Rvbv‡bv nq|
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f~wg Dbœqb Lv‡Z wWwcwci eiv‡Ïi cy‡iv A_© e¨q †`Lv‡bv n‡jI we`¨vjq gv‡Vi f~wg Dbœq‡bi KvRwU GLbI
evKx i‡q‡Q| d‡j we`¨vj‡qi wk¶v_©xiv †Ljva~jvi Rb¨ gvVwU e¨envi Ki‡Z cvi‡Q bv| we`¨vj‡qi cvwb
wb®‹vk‡bi Rb¨ wbwg©Z †Wªb wVKgZ bv nIqvq ‡Wª‡bi A‡bK ¯’v‡b cvwb Rg‡Q|
17.1 wbwg©Z fe‡bi †iwjs G e¨eüZ GgGm cvB‡ci iW-G gwiPv c‡o hv‡”Q Ges D³ GjvKvwU jeYv³Zv
cÖeY GjvKv nIqvi Kvi‡Y †`Iqv‡ji K‡qKwU ¯’v‡b Damp cwijw¶Z n‡q‡Q| G†¶‡Î cÖwZeQi
†givgZ I i¶Yv‡e¶Y Lv‡Z cÖ‡qvRbxq A_© eivÏ ivL‡Z n‡e| hv‡Z K‡i eivÏK…Z A‡_©i gva¨‡g
febwUi myi¶v Kiv hvq| febwU wbg©v‡Yi c~‡e© Gi bKkv cÖYq‡b Av‡iv †ewk mZK©Zv Aej¤^b Kiv
cÖ‡qvRb wQj| wbwg©Z fe‡bi bKkvq Î“wU _vKvi d‡j †¯úm g¨v‡bR‡g›U wVKgZ Kiv nqwb| d‡j
fe‡bi A‡bKUv As‡k Ae¨eüZ Ae¯’vq i‡q‡Q| fe‡bi 4_© Ges 5g Zjvi A‡bK ¯’vb duvKv i‡q
†M‡Q| †mLv‡b A‡bK¸‡jv †kªYx K¶ wbg©vY Kiv †h‡Zv| Gi d‡j †kªYx K‡¶i msL¨v †hgb e„w× n‡Zv
†Zgwb GKB e¨‡q Av‡iv A‡bK¸‡jv †kªYx K¶ wbg©vY Kiv m¤¢e n‡Zv e‡j cwi`k©‡b cÖZxqgvb n‡q‡Q|
fwel¨‡Z Giƒc ‡Kvb cÖK‡í bKkv cÖYq‡bi c~‡e© †¯úm g¨v‡bR‡g‡›Ui cÖwZ bRi w`‡Z n‡e, hv‡Z
K‡i,†Kvb ¯’vb Ae¨eüZ Ae¯’vq bv _v‡K| G wel‡q ev¯—evqbKvix ms¯’v I gš¿Yvjq cÖ‡qvRbxq c`‡¶c
MÖnY Ki‡Z cv‡i| we`¨vj‡qi wbwg©Z AwWUwiqvgwU GL‡bv cy‡ivcywi e¨envi Dc‡hvMx K‡i M‡o †Zvjv
nqwb| wbwg©Z AwWUwiqv‡gi bKkv I Kv‡Ri ¸YMZgvbI m‡š—vlRbK bq| wmwjs Gi K‡qKwU ¯’v‡b
dvUj m„wó n‡q‡Q hv Kvg¨ bq|
17.2 we`¨vj‡qi Computer Lab, physics lab,Chimistry lab Ges Language lab
¸‡jv‡K cyY© e¨envi Dc‡hvMx K‡i M‡o Zzj‡Z n‡e| wWwcwci j¶¨gvÎv Abyhvqx `yB wkd‡U ch©vqµ‡g
5000 QvÎ-QvÎx fwZ© Kiv n‡e e‡j D‡jL Kiv n‡q‡Q| cwi`k©‡b †`Lv hvq †h, cÖ_g e‡l© (2014)
1g n‡Z 8g †kªYx ch©š— `yBwU wkd‡U 1559 Rb QvÎ-QvÎx‡K fwZ© Kiv n‡q‡Q| G wel‡q we`¨vj‡qi
Aa¨¶ Rvbvb †h, ch©vqµ‡g wWwcwci j¶¨gvÎv Abyhvqx fwZ©K…Z QvÎ-QvÎx msL¨v 5000 G DbœxZ Kiv
n‡e| Z‡e we`¨vj‡q cwi`k©‡bi w`b Dcw¯’wZi nvi Kg e‡j cwijw¶Z n‡q‡Q|
17.3 we`¨vj‡qi Av‡kcv‡ki GjvKvq fvj wk¶v cÖwZôvb †bB, d‡j `yi `~ivš— †_‡K wk¶v_©xiv G we`¨vj‡q
G‡m wk¶v MÖnY Ki‡Q| wKš‘ AÎ AÂ‡j QvÎ-QvÎx‡`i _vKvi gZ †Kvb AvevwmK e¨e¯’v †bB| myZivs
we`¨vj‡qi wk¶v_©x‡`i Rb¨ GKwU †nv‡÷j wbg©vY Kivi cÖ‡qvRbxqZv Abyf~Z n‡q‡Q| eZ©gv‡b QvÎ I
wk¶‡Ki AbycvZ 1t30| Z‡e wk¶K‡`i welqwfwËK wbweo cÖwk¶‡Yi cÖ‡qvRbxqZv i‡q‡Q| we`¨vjq
cwiPvjbv KwgwU‡Z wk¶v_©xi AwffveK‡`i Aš—f©y³ Kivi cª‡qvRbxqZv i‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb nq|
18.0| ev¯—evqb mgm¨v t
18.1 mvBU †W‡fjc‡g›U Gi Kv‡R eivÏK…Z A‡_©i cy‡ivUvB e¨q Kiv n‡jI we`¨vj‡qi gv‡Vi f~wg Dbœqb
Kv‡Ri wKq`sk Amgvß i‡q‡Q| d‡j wk¶v_©xiv we`¨vj‡qi gvV e¨envi Ki‡Z cvi‡Q bv;
18.2 fe‡bi K‡qKwU ¯’v‡b †hgb Principal Room, Computer Room G †nqvi µ¨vK †`Lv
‡M‡Q| fe‡bi 5g Zjvq DËi cv‡k K‡hKwU ¯’v‡b W¨v¤ú c‡o hv‡”Q| fe‡bi †iwjs G e¨eüZ
‡÷b‡jm w÷j G gwiPv c‡o ¶q n‡”Q| G‡¶‡Î i¶Yv‡e¶Y Lv‡Z cÖ‡qvRbxq A_© eivÏ bv _vKvi d‡j
jeYv³Zv †iv‡a cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v †bqv m¤¢e n‡”Q bv;
18.3 Computer lab, Chemistry lab, physics lab Ges Language lab Gi c~Y©v½
e¨envi Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv nqwb| hv cÖK‡íi D‡Ïk¨‡K e¨vnZ Ki‡e e‡j cÖZxqgvb
n‡q‡Q|
18.4 we`¨vj‡qi wk¶K‡`i welqwfwËK cÖwk¶‡Yi cÖ‡qvRbxqZv i‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb nq Ges cwi`k©‡bi
w`b wk¶v_©x‡`i Dcw¯’wZi nvi A‡bK Kg e‡j cwijw¶Z n‡q‡Q|
18.5 we`¨vjq febwUi wbg©vY bKkvq Î“wU cwijw¶Z n‡q‡Q| Î“wUc~Y© bKkvi Kvi‡Y A‡bK ¯’vb Ae¨eüZ
Ae¯’vq i‡q‡Q| D³ ¯’vbwU‡Z Av‡iv AwZwi³ A‡bK¸‡jv †kªYxK¶ wbg©vY Kiv m¤¢e nZ e‡j cÖZxqgvb
nq|
18.6 wWwcwci j¶¨gvÎv Abyhvqx beg †kªYx n‡Z GKv`k †kªYx ch©š— QvÎ fwZ©mn wk¶K wb‡qv‡Mi cÖ‡qvRbxq
D‡`¨vM GLbB wb‡Z n‡e, hv‡Z K‡i wWwcwci j¶¨gvÎv Abyhvqx 5000 QvÎQvÎx‡K DbœZ cwi‡e‡k
gvbm¤§Z wk¶v cÖ`vb Kiv m¤¢e nq;
18.7 we`¨vjqwUi Av‡kcv‡k †Kvb AvevwmK GjvKv bv _vKvi d‡j `~i n‡Z A‡bK wk¶v_©x‡K cÖwZwbqZ
we`¨vj‡q Avmv hvIqv Ki‡Z nq| myZivs QvÎQvÎx‡`i Rb¨ GKwU AvevwmK feb wbg©vY Kivi
cÖ‡qvRbxqZv i‡q‡Q e‡j cwi`k©bKv‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q;
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18.8 we`¨vj‡qi GKv‡WwgK feb wbg©v‡Yi †¶‡Î wcš’ Gwiqv e„w× cvIqvq cÖ_g Pzw³g~j¨ A‡c¶v wØZxq
ms‡kvwaZ Pzw³ g~‡j¨ †fwi‡qkb n‡q‡Q 94,10,864/- UvKv ev 8.61%;
18.9 i¶Yv‡e¶Y Lv‡Z cÖ‡qvRbxq eivÏ bv _vKvq fe‡bi †QvULv‡Uv Î“wU ms¯‹v‡i cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv
m¤¢e n‡”Q bv| d‡j †QvU LvU mgm¨v †hgb- cÖwZeQi jeYv³Zv cÖwZ‡iv‡ai Rb¨ is bv Kiv Ges
‡÷b‡jm ÷xj wUªU‡g›U bv Kivi d‡j G¸‡jv ¶wZMÖ¯— n‡”Q;
19.0| mycvwik t
19.1 we`¨vj‡qi gv‡Vi f~wg Dbœq‡bi KvRwU h_vkxNÖ m¤úv`b K‡i GwU e¨envi Dc‡hvMx K‡i M‡o †Zvjvi
Rb¨ ev¯—evqbKvix ms¯’v‡K GLbB D‡`¨vM wb‡Z n‡e;
19.2 wbwg©Z GKv‡WwgK fe‡bi †hme ¯’v‡b †nqvi µ¨vK ‡`Lv w`‡q‡Q Zv †givg‡Zi Rb¨ GLbB cÖ‡qvRbxq
e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e;
19.3 Computer Lab G Kw¤úDUv‡ii msL¨v e„w×mn Physics, Chemistry I Language
Lab ¸‡jv c~Y©v½fv‡e e¨envi Dc‡hvMx K‡i M‡o Zzj‡Z GLbB D‡`¨vM wb‡Z n‡e;
19.4 we`¨vj‡qi wk¶K‡`i welqwfwËK cÖwk¶Y †`qvi e¨e¯’v wb‡Z n‡e Ges QvÎQvÎx‡`i Dcw¯’wZ e„w×i
j‡¶¨ Kvh©Kix e¨e¯’v wb‡Z n‡e;
19.5 cÖK‡íi †¯úm g¨v‡bR‡g›U h_vh_fv‡e wbwðZ Kivi j‡¶¨ fwel¨‡Z Giƒc †Kvb cÖK‡íi bKkv cÖYq‡bi
c~‡e© e¨enviKvix Ges mswkó gš¿Yvj‡qi gva¨‡g b·v Aby‡gv`b Kivi D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e;
19.6 cÖwZeQi i¶Yv‡e¶Y Lv‡Z cÖ‡qvRbxq A_© eivÏ ivL‡Z n‡e| hv‡Z K‡i jeYv³Zv †_‡K febwU‡K
i¶vi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv hvq;
19.8 we`¨vj‡q `~i n‡Z AvMZ wk¶v_©x‡`i Avÿvmb mgm¨v wbwðZ Kivi j‡¶¨ GKwU †nv‡÷j wbg©vY Kivi
D‡`¨vM †bIqv ‡h‡Z cv‡i|
19.9 Dc‡iv³ mgm¨v I mycvwi‡ki Av‡jv‡K M„nxZ e¨e¯’v m¤ú‡K© AvMvgx GK gv‡mi g‡a¨ AvBGgBwW‡K
AewnZ Ki‡Z n‡e|
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‘‘ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিরভলিরমন্ট অফ ইন্টার সাতভথরসস তসরলকশন মবাি থ (আইএসএসতব) (সংরশাতধি)’’ শীর্ থক প্রকে
সমাতপ্ত মূল্যায়ন প্রতিরবদন
(সমাপ্তাঃ জুন, ২০১৩)
১।
২।

প্রকরের অবস্থান
বাস্তবায়নকারী সংস্থা

:
:

৩।

প্রশাসতনক মন্ত্রণালয়

:

৪।

প্রকরের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

ঢাকা মসনাতনবাস, ঢাকা।
আইএসএসতব এবং আতমথ মহি মকায়াট থার, মসনাসদর, ইইনতস’র শাখা, ঢাকা
মসনাতনবাস।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
(লক্ষ টাকায়)

মূল
(প্রাঃ সাাঃ)

প্রাক্কতলি ব্যয়
সব থরশর্ সংরশাতধি
(প্রাঃ সাাঃ)

১
মমাটাঃ ২০৮০.০০
তেওতবাঃ ২০৮০.০০
--

৫।

২
মমাট ঃাঃ ২২৮৫.০০
তেওতবাঃ ২২৮৫.০০
--

প্রকৃি ব্যয়
(প্রাঃ সাাঃ)

৩
মমাটাঃ ২২৭৯.৮৫
তেওতবাঃ ২২৭৯.৮৫
--

িতরকতেি বাস্তবায়নকাল
মূল
সব থরশর্
সংরশাতধি
৪
মাচ থ, ২০১০
হরি
জুন,২০১৩

৫
মাচ থ, ২০১০
হরি
জুন,২০১৩

প্রকৃি
বাস্তবায়ন
কাল
৬
মাচ থ, ২০১০
হরি
জুন,২০১৩

অতিক্রান্ত
ব্যয় (মূল
প্রাাঃ ব্যরয়র
%)
৭
১৯৯.৮৫
(৯.৬০%)

অতিক্রান্ত
সময় (মূল
বাস্তবায়ন
কারলর %)
৮
--

প্রকরের অংগতভতিক বাস্তবায়ন (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হরি প্রাপ্ত প্রকে সমাপ্ত প্রতিরবদন (তিতসআর) এর তভতিরি)ঃাঃ
(লক্ষ টাকায়)
ক্রতমক সংরশাতধি তিতিতি অনুযায়ী
িতরকতেি লক্ষযমাত্রা
প্রকৃি বাস্তবায়ন
নং
কারের অংগ
একক
আতর্ থক
বাস্তব
আতর্ থক (%)
বাস্তব (%)
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
রােস্ব খািাঃ
1.
মেশনারী
মর্াক
৩.১০
মর্াক
৩.১০
মর্াক (১০০%)
(১০০%)
2.
গােী ভাো
মর্াক
০.০৫
মর্াক
০.০৫
মর্াক (১০০%)
(১০০%)
3.
িরামশথক মসবা
মর্াক
১৩.৪৮
মর্াক
১৩.৪৮
মর্াক (১০০%)
(১০০%)
4.
সম্মানী
মর্াক
৩.৩০
মর্াক
৩.৩০
মর্াক (১০০%)
(১০০%)
5.
মটতেং তফ
মর্াক
১.২৫
২৫
১.২৫
২৫ তব.এইচ (১০০%)
তব.এইচ
(১০০%)
উিরমাটাঃ
২১.১৮
২১.১৮
-মূলধন খািাঃ
6.
কতম্পউটার ও এরক্সসতরে
মর্াক
১০.৫০
মর্াক
১০.৫০
মর্াক (১০০%)
(১০০%)
7.
আসবাবিত্র
মর্াক
৯৫.৩৫
মর্াক
৯৫.৩৫
মর্াক (১০০%)
(১০০%)
8.
সাইট মিরভলিরমন্ট
ঘাঃতমাঃ
১৮.০০
৩২৭২.১৩
১৮.০০
৩২৭২.১৩ ঘ.তম.
ঘ.তম.
(১০০%)
(১০০%)
9.
আবাতসক ভবন
বাঃতমাঃ
৪৫৫.১০
১৭১৫.৪৫
৪৫৫.১০
১৭১৫.৪৫ বাঃতমাঃ
বাঃ তমাঃ
(১০০%)
(১০০%)
10.
অন্যান্য ভবন ও স্ট্রাকচার
মর্াক ১৩৯৩.৪৬
মর্াক
১৩৯৩.৪৬
মর্াক (১০০%)
(১০০%)
11.
রাস্তা
বাঃতমাঃ
৮৪.৯৫
৫৬৮০.৯৫
৮৪.৯৫
৫৬৮০.৯৫ বাঃতমাঃ
বাঃতমাঃ
(১০০%)
(১০০%)

360
ক্রতমক
নং
(১)

একক
(৩)

িতরকতেি লক্ষযমাত্রা
আতর্ থক
বাস্তব
(৪)
(৫)

12.

সংরশাতধি তিতিতি অনুযায়ী
কারের অংগ
(২)
রােস্ব খািাঃ
মেন

তমটার

৬.০০

13.

বতহাঃ িাতন সরবরাহ

মর্াক

৬.০০

২৪০.০০
তমটার
মর্াক

14.

বতহাঃ তবদ্যযৎ সরবরাহ

মর্াক

১৮৮.৪৪

মর্াক

15.
16.

গ্যাস সরবরাহ
তফতেকযাল কনটিনরেতি
(১% এর তনরচ)
প্রাইস কনটিনরেতি
উিরমাটাঃ
সব থরমাটাঃ

মর্াক
মর্াক

০.৮৭
৫.০০

মর্াক
মর্াক

মর্াক

০.১৫
৫.১৫
২২৮৫.০০

মর্াক
---

17.

৬.০।
৭.০।
৭.১।

প্রকৃি বাস্তবায়ন
আতর্ থক (%)
বাস্তব (%)
(৬)
(৭)
৬.০০
(১০০%)
৬.০০
(১০০%)
১৮৮.৪৪
(১০০%)
০.৮৭(১০০%)
--

২৪০.০০ তমটার
(১০০%)
মর্াক (১০০%)

--২২৭৯.৮৫
(৯৯.৭৭%)

--১০০%

মর্াক (১০০%)
মর্াক (১০০%)
--

কাে অসমাপ্ত র্াকরল িার কারণাঃ মকান উরেখরযাগ্য কাে অসমাপ্ত মনই।
সাধারণ িয থরবক্ষণাঃ
িটভূতমাঃ বাংলারদরশর শহর ও প্রিযন্ত গ্রাম অঞ্চরলর উজ্জ্বল, মিরোদীপ্ত ও প্রিযয়ী িরুণরা ভতবষ্যি সামতরক মনর্তরের
চযারলঞ্জ মমাকারবলা করর র্ারক। প্রিযয়ী িরুণরদর চযারলঞ্জ গ্রহণ করার প্রর্ম ধাি হরলা আন্তাঃবাতহনী তনব থাচন ির্ থদ
(আইএসএসতব)। এটি মমধাবী ও মযাগ্য প্রার্ীরদর পংখানুপংখভারব বাছাই করিাঃ তিন বাতহনী ও আমি থ মফারস থস
মমতিকযাল করলরের কমথকিথারদর এতি িরদ তনব থাচন করর র্ারক। স্বাধীনিার ির হরি আইএসএসতব সামতরক
বাতহনীর অন্যান্য ইউতনট/প্রতিষ্ঠারনর অস্থায়ী স্থািনায় তনব থাচন কায থক্রম িতরচালনা করর আসতছল। ২০০২ সাল হরি
আইএসএসতবর েন্য কুতমথরটালা তবমান ঘাঁটির তনকরট একটি স্থায়ী োয়গা বরাদ্দ করা হয়। এ োয়গায় িৎকালীন পূব থ
িাতকস্তান আমরল তনতমথি করয়কটি গুদামঘর তছল যা স্বাধীনিা যুরির িরর তবতভন্ন ইউতনট/প্রতিষ্ঠান কর্তথক ব্যবহৃি
হরিা। এ গুদামঘরগুরলা আইএসএসতবরক হস্তান্তররর িরর নানাতবধ সমস্যা র্াকা সরেও আংতশক িতরবিথন/িতরবধ থরনর
মােরম অস্থায়ীভারব তনব থাচনী কায থক্ররমর উিরযাগী করর িরীক্ষা মকন্দ্র তহরসরব ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হয়।
আইএসএসতবর এ অস্থায়ী স্থািনাগুরলা অিযন্ত তনম্নমারনর, েরােীণ থ ও ঝতুঁ কপূণ থ তবধায় অতি বৃতষ্টর সময় প্রায়শাঃ
ব্যবহাররর অনুিরযাগী হরয় িরে। এছাো বিথমারন স্থািনাগুরলারি স্বে সংখ্যক িরীক্ষার্ীর েন্য স্থারনর সংকুলান করা
সম্ভব হয়। এ অবস্থায় প্রায়শাঃ তিন বাতহনী হরি মপ্রতরি ধারণ ক্ষমিার অতধক সংখ্যক িরীক্ষার্ীর ৫ মাস ব্যািী
তনব থাচন প্রতক্রয়া সম্পাদন কররি আইএসএসতবরক মবশ তহমতশম মখরি হয়। িাছাো সামতরক বাতহনী ও আমি থ
মফারস থস মমতিরকল করলরের এতি িরদ কমথকিথা বাছাইকারী প্রতিষ্ঠান ‘‘আন্তাঃবাতহনী তনব থাচন ির্ থদ (আইএসএসতব)’’
এর মভৌি অবকাঠারমাগি উন্নয়রনর লরক্ষয ২২১৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যরয় এতিতির মােরম একটি উন্নয়ন প্রকে
বাস্তবায়রনর েন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তথক গি ১২/১১/২০০৯ িাতররখ িতরকেনা কতমশরনর মভৌি অবকাঠারমা
তবভারগ প্রকে প্রস্তাব মিশ করর। প্রকেটি ২০০৮-২০০৯ অর্ থ বছররর এতিতির অননুরমাতদি প্রকে িাতলকায় অন্তভুথক্ত
না র্াকায় এবং উন্নয়ন বারেরটর আওিায় এ ধররনর প্রকে গ্রহণ করা সমীচীন হরব না তবরচনায় প্রকরের অনুরমাদন
প্রতক্রয়াকরণ কায থক্রম স্থতগি রাখা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালরয়র প্রস্তারবর মপ্রতক্ষরি প্রকরের গুরুে তবরবচনায়
২০০৯-২০১০ অর্ থ বছররর এতিতিরি মযাগারযাগ মসক্টররর আওিাধীন বরাদ্দ তবহীন অননুরমাতদি নতুন প্রকে
িাতলকায় প্রকেটি অন্তভুথক্ত করা হয়। িরবিীরি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালরয়র অনুররারধ প্রকেটি প্রতক্রয়াকররণর তবর্য়
পনরায় উত্থাতিি হরলও উহা প্রতক্রযাকররণর েন্য মভৌি অবকাঠারমা তবভাগ হরি আর্ থ-সামাতেক অবকাঠারমা তবভারগ
ন্যস্ত করা হয়। ১৪-১২-২০০৯ িাতররখ আর্ থ-সামাতেক অবকাঠারমা তবভারগর তবভাগ প্রধারনর সভািতিরে প্রকরের
উির একটি আন্তাঃমন্ত্রণালয় সভা অনুতষ্ঠি হয়। সভায় মি প্রকাশ করা হয় ময, আইএসএসতব সামতরক বাতহনীর একটি
অিযন্ত গুরুেপূণ থ সংস্থা র্াকা সরেও অদ্যাবতধ এর মভৌি অবকাঠারমাগি সুরযাগ সুতবধার উন্নয়ন সাতধি হয়তন। ফরল এ
মিশায় ভতিথচ্ছুক প্রার্ীরদর মিশার শুরুরিই মযমন অস্বতস্থরি িেরি হয়, মিমতন তনব থাচকরদরও তবতভন্ন সমস্যার
সম্মুখীন হরি হয়। কারেই সাতমরক বাতহনীর এতি িরদ একই সারর্ অতধক সংখ্যক প্রার্ীরদর সুষ্ঠু িতররবরশ
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তনব থাচরনর লরক্ষয সংস্থাটির উন্নয়ন অিতরহায থ। উতেতখি তবর্য় তবরবচনায় এ মসক্টর হরি প্রকেটি প্রতক্রয়াকররণর
তসিান্ত গৃহীি হয়।
প্রকরের উরদ্দশ্যাঃ ঢাকা মসনাতনবারস অবতস্থি আন্তাঃবাতহনী তনব থাচন ির্ থদ (আইএসএসতব) এর মভৌি অবকাঠারমাগি
সুতবধাতদর উন্নয়ন করা প্রকরের মূল উরদ্দশ্য।

৭.২।
৭.৩।

প্রকরের মূল কায থক্রমাঃ মাতিিারিাস হল রুমসহ মটতেং হল, কমথকিথা/কমথচারীরদর েন্য আবাতসক ভবনসহ এমটি
গ্যাররে, আইএসএসতব মমইনরগইট প্রভৃতি অবকাঠারমা তনমথাণ, এছাো সাইট মিরভলিরমন্ট, ইন্টান থাল মরাি, মেইন,
এক্সটান থাল ওয়াটার সাপ্লাই লাইন, গ্যাস সাপ্লাই, এক্সটান থাল ইরলতিক সাপ্লাই লাইন সংরযাগ ইিযাতদ।

৭.৪।

অনুরমাদন িয থায় ও সংরশাধনাঃ গি ১৮-০১-২০১০ িাতররখ িতরকেনা কতমশরনর আর্ থ-সামাতেক অবকাঠারমা তবভারগ
প্রকেটি তবরবচনার লরক্ষয প্রকে মূল্যায়ন কতমটি (তিইতস) সভা অনুতষ্ঠি হয় এবং ২০৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কতলি ব্যরয়
মাচ থ,২০১০ হরি জুন, ২০১৩ মময়ারদ বাস্তবায়রনর েন্য মাননীয় িতরকেনা মন্ত্রী কর্তথক ২৯-০৩-২০১০ িাতররখ
অনুরমাতদি হয় এবং ০৮-০৪-২০১০ িাতররখ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তথক প্রশাসতনক আরদশ োরী করা হয়। িরবিীরি
২২৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কতলি ব্যরয় বাস্তবায়নকাল অিতরবতিথি মররখ প্রকেটির সংরশাধন করা হয় এবং ১৬-১১-২০১১
িাতররখ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তথক সংরশাতধি প্রকেটির প্রশাসতনক অনুরমাদন োরী করা হয়। ঠিকা চুতক্ত কম হওয়ায়
অংগতভতিক তকছু খারি অর্ থ সাশ্রয় অিরতদরক বাোর দর বৃতি ও তসতিউল মরট িতরবিথন হওয়ার কাররণ অন্য একটি
খারি অতিতরক্ত অরর্ থর প্ররয়ােন িরে যার ফরল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালরয় অনুতষ্ঠি তিতিইতস সভায় গৃহীি তসিান্ত
মমািারবক প্রকেটির মমাট সংরশাতধি প্রাক্কতলি ব্যয় এবং বাস্তবায়নকাল অিতরবতিথি মররখ আন্তাঃখাি সমন্বয় করা
হয়। গি ১২ জুন, ২০১৩ িাতররখ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তথক আন্তাঃখাি সমন্বরয়র প্রশাসতনক অনুরমাদন োরী করা হয়।
িরব প্রকেটি ময মারস সমাপ্ত হরয়রছ মস মারসই আন্তাঃখাি সমন্বয় করা হরয়রছ যা প্রকে বাস্তবায়রনর মক্ষরত্র
উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

৭.৫।

প্রকে ব্যবস্থািনাাঃ প্রকেটি সুষ্ঠুভারব বাস্তবায়রনর েন্য প্রকে মময়ারদ তনম্নবতণ থি কমথকিথা প্রকে িতরচালরকর দাতয়রে
তনরয়াতেি তছরলনাঃ
ক্রতমক প্রকে িতরচালরকর নাম ও িদবী
কায থকাল
প্রকে িতরচালরকর
নং
ধরন
আরম্ভ
মশর্
১।
েনাব এএসএম মাহমুদ হাসান,
মাচ থ,২০১০
জুন,২০১৩
খন্ডকালীন
থল
তিএসতস, করণ ও প্রকে িতরচালক

৭.৬।

মূল্যায়ন িিতি (Methodology)ঃাঃ মূল্যায়ন প্রতিরবদনটি প্রণয়রন তনরম্নাক্ত িিতি (Methodology)
অনুসরণ করা হরয়রছাঃ
(ক) তিতিতি, মতনটতরং তররিাট থ ও তবতভন্ন সভায় প্রকাতশি প্রতিরবদন িয থারলাচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তথক মপ্রতরি তিতসআর িয থারলাচনা;
(গ) PEC, Steering Committee, PIC সহ তবতভন্ন গুরুেপূণ থ সভার কায থতববরণী িয থারলাচনা;
(ঘ) কারের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও িথ্য সংগ্ররহর েন্য সররেতমরন িতরদশথন;
(ঙ) নমুনায়রনর (Sampling) তভতিরি সররেতমন িতরদশথন;
(চ) প্রাপ্ত িরথ্যর তভতিরি সংতিষ্ট কমথকিথারদর সারর্ আরলাচনা;

৮.০।

প্রকরের বছর তভতিক বরাদ্দ ও লক্ষযমাত্রা, অবমুতক্ত ও ব্যয়াঃ

৮.১।

আতর্ থক অগ্রগতিাঃ প্রকেটির সব থরশর্ সংরশাতধি অনুরমাতদি ব্যয় ২২৮৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূণ থ তেওতব) এর তবিরীরি
অবমুক্ত করা হরয়রছ ২২৭৯.৮৫ লক্ষ টাকা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হরি প্রাপ্ত সব থরশর্ প্রতিরবদন হরি মদখা যায় ময,
প্রকেটির জুন, ২০১৩ িয থন্ত ক্রমপতঞ্জি আতর্ থক অগ্রগতি হরয়রছ মমাট ২২৭৯.৮৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৭৭%)। প্রকরের
অনুকূরল ২০০৯-২০১০ হরি ২০১২-২০১৩ সময় িয থন্ত সংরশাতধি বাতর্ থক উন্নয়ন কমথসূচীরি বরাদ্দ অবমুক্ত ও ব্যয়
তনরম্ন মদখারনা হলাঃ
(লক্ষ টাকায়)

আতর্ থক
বৎসর
১
২০০৯-১০

সংরশাতধি অনুরমাতদি তিতিতি অনুযায়ী
বরাদ্দ ও লক্ষযমাত্রা
মমাট
টাকা
প্রাঃ সাাঃ
বাস্তব %
২
--

৩
--

৪
--

৫
--

অবমুক্ত

৬
--

ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি
মমাট

টাকা

প্রাঃ সাাঃ

বাস্তব%

৭
--

৮
--

৯
--

১০
--
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২০১০-১১

২৭২.০০

২৭২.০০

--

১১.৯০%

২৭২.০০

২৭২.০০

২৭২.০০

--

১১.৯০%

২০১১-১২

৯০০.০০

৯০০.০০

--

৩৯.৩৯%

৯০০.০০

৯০০.০০

৯০০.০০

--

৩৯.৩৯%

২০১২-১৩

১১০৭.৮৫

১১০৭.৮৫

--

৪৮.৪৮%

১১০৭.৮৫

১১০৭.৮৫

১১০৭.৮৫

--

৪৮.৪৮%

মমাট

২২৭৯.৮৫

২২৭৯.৮৫

--

৯৯.৭৭%

২২৭৯.৮৫

২২৭৯.৮৫

২২৭৯.৮৫

--

৯৯.৭৭%

প্রকরের অঙ্গতভতিক আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতিাঃ প্রকেটির অগ্রগতি সম্পতকথি সব থরশর্ প্রাপ্ত প্রতিরবদন অনুযায়ী মমাট
আতর্ থক অগ্রগতি ২২৮৫.০০ (৯৯.৭৭%) এবং বাস্তব অগ্রগতি হরয়রছ ১০০%। প্রকেটির মভৌি অবকাঠারমাগি তনমথাণ
কাে আইএসএসতব এবং আতমথ মহি মকায়াট থার, মসনাসদর, ইইনতস’র শাখা, ঢাকা মসনাতনবাস-এর মােরম বাস্তবায়ন
করা হরয়রছ। প্রকেটির অঙ্গ তভতিক আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি তনরম্ন িয থায়ক্ররম বণ থনা করা হরলাাঃ
(ক) রােস্ব খািাঃ
৮.২

মেশনারীাঃ প্রকরের অনুরমাতদি সংরশাতধি তিতিতিরি তবতভন্ন ধররনর মেশনারী দ্রব্য ক্ররয়র েন্য ৩.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা
হয়। প্রকে মময়ারদ তবতভন্ন ধররনর মেশনারী দ্রব্য ক্রয় করা হরয়রছ এবং এ বাবদ বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয় করা হরয়রছ।
এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
গােী ভাোাঃ প্রকরের সংরশাতধি অনুরমাতদি তিতিতিরি গােী ভাো বাবদ ০.০৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকে মময়ারদ এ
খারি বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয় করা হরয়রছ। এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
িরামশথক মসবাাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি ভূতম উন্নয়ন ও কাঠারমা নক্সা প্রণয়রনর লরক্ষয িরামশথক মসবা বাবদ ১৩.৪৮
লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকে মময়ারদ ভূতম উন্নয়ন ও কাঠারমা নকশা প্রণয়ন (িরামশথক মসবা) খারি বরাদ্দকৃি অরর্ থর
পররাটাই ব্যয় করা হরয়রছ। এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
.

সম্মানীাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি সম্মানী বাবদ ৩.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকে মময়ারদ সম্মানী বাবদ
বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয় করা হরয়রছ। এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
মটতেং তফাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি মটতেং তফ বাবদ ১.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকে মময়ারদ মটতেং তফ খারি
বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয় করা হরয়রছ। এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
(খ) মূলধন খািাঃ
কতম্পউটার ও একরসসতরোঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি কতম্পউটার এরক্সসতরে ক্রয় বাবদ ১০.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা
হয়। বরাদ্দকৃি অর্ থ তদরয় ৮টি কতম্পউটার, ৮টি ইউতিএস, ২টি স্কযানার, ২টি ল্যািটি এবং ১টি ফরটাকতি মমতশন ক্রয় করা
হরয়রছ, অর্ থাৎ প্রকে মময়ারদ এ খারি বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয় করা হরয়রছ। এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
আসবাবিত্রাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি তবতভন্ন ধররনর আসবাবিত্র ক্রয় বাবদ ৯৫.৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকে
মময়ারদ আসবাবিত্র সংগ্রহ করা হরয়রছ এবং এ খারি বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয় করা হরয়রছ। এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব
অগ্রগতি ১০০%।
সাইট মিরভলিরমন্টাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি ৩২৭২.১৩ ঘনতমটার সাইট মিরভলিরমন্ট বাবদ ১৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ
রাখা হয়। প্রকে মময়ারদ ৩২৭২.১৩ ঘনতমটার সাইট মিরভলিরমন্ট করা হরয়রছ এবং এ খারি বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয়
করা হরয়রছ। এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
আবাতসক ভবনাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি ১৭১৫.৪৫ বাঃ তমাঃ আবাতসক ভবন তনমথারণর লরক্ষয ৪৫৫.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ
রাখা হয়। প্রকে মময়ারদ কমথকিথারদর েন্য ১৭১৫.৪৫ বাঃ তমাঃ তবতশষ্ট আবাতসক ভবন তনমথাণ করা হরয়রছ এবং এ খারি
বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয় করা হরয়রছ। এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
অন্যান্য ভবন এবং স্ট্রাক্টচারাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি মর্াক তহরসরব ১৩৯৩.৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকে
মময়ারদ মটতেং হল, গােী চালকগরণর আবাসনসহ এমটি গ্যাররে, তিওএল মোর, এবং আইএসএসতব প্রধান মগট তনমথাণ করা
হরয়রছ। এবং এ খারি বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয় করা হরয়রছ। এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
রাস্তাাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি ৫৬৮০.৯৫ বাঃ তমাঃ রাস্তা তনমথারণর লরক্ষয ৮৪.৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকে
মময়ারদ ৫৬৮০.৯৫ বাঃ তমাঃ রাস্তা তনমথাণ করা হরয়রছ এবং এ খারি বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয় করা হরয়রছ। এ খারি
আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
মেনাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি মেন তনমথারণর লরক্ষয ৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকে মময়ারদ ২৪০ তমটার মেন
তনমথাণ করা হরয়রছ এবং এ খারি বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয় করা হরয়রছ। এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
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বতহাঃিাতন সরবরাহাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি বতহাঃিাতন সরবরারহর লরক্ষয ৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকে
মময়ারদ বতহাঃিাতন সরবরাহ করা হরয়রছ এবং এ খারি বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয় করা হরয়রছ। এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব
অগ্রগতি ১০০%।
বতহাঃ তবদ্যযৎ সরবরাহাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি বতহাঃ তবদ্যযৎ সরবরারহর লরক্ষয মর্াক তহরসরব ১৮৮.৪৪ লক্ষ টাকা
বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকে মময়ারদ বতহাঃ তবদ্যযৎ সরবরারহর করা হরয়রছ এবং এ খারি বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয় করা
হরয়রছ। এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
গ্যাস সরবরাহাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি গ্যাস সরবরাহ করার লরক্ষয ০.৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকে মময়ারদ
গ্যাস সংরযাগ স্থািন করা হরয়রছ এবং এ খারি বরাদ্দকৃি অরর্ থর পররাটাই ব্যয় করা হরয়রছ। এ খারি আতর্ থক ও বাস্তব অগ্রগতি
১০০%।
তফতেকযাল কনটিনরেতিাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি তফতেকযাল কনটিনরেতি খারি ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।
প্রকে মময়ারদ এ খারি বরাদ্দকৃি অর্ থ মর্রক মকান ব্যয় মদখারনা হয়তন।
প্রাইস কনটিনরেতিাঃ প্রকরের অনুরমাতদি তিতিতিরি প্রাইস কনটিনরেতি খারি ০.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ র্াকরলও এ খারি
বরাদ্দকৃি অর্ থ মর্রক মকান ব্যয় মদখারনা হয়তন।
৮.৩

ক্রয়সংক্রান্ত কায থাবলীাঃ আরলাচয প্রকেটির যাবিীয় ক্রয় কায থক্রম সম্পন্ন করার লরক্ষয মমাট ১৮টি প্যারকরের আওিায়
দরিত্র আহ্বান করর সব থতনম্ন দরদািারক কায থারদশ প্রদান করা হয়। আইএসএসতব’র ২৫ েন কমথকিথার অতফসার ভবন
তনমথারণর লরক্ষয উন্মুক্ত দরিত্র িিতি অনুসরণপূব থক প্যারকে নং ই-ইন-তস/৩৬ অব ২০১০-১১ এর আওিায়
৪,১০,৪২,৫৪৬ টাকা চুতক্ত মূরল্য মমসাস থ মতেদ সি মক ৩০-১২-২০১০ িাতররখ কায থারদশ প্রদান করা হয় এবং
নির্ ধানিত সময়েি ময়ে কার্ ধটি সম্পন্ন কিা হে। আইএসএসতব’র অতিটতরয়াম/টেনটং হল নিমধায়েি লয়যে উন্মুক্ত
দিপত্র পদ্ধনত অনুসিেপূব ধক ই-ইি-নস/২৬ অব ২০১১-১২ িং প্যায়কয়েি আওতাে ১০,৩৮,০৪,৪০০ োকা চুনক্ত মূয়ে
TCSBL-MNHCL-JV- টক ১৪-১২-২০১১ তানিয়ে কার্ ধায়দশ টদো হে এবং নির্ ধানিত সময়েি ময়ে কার্ ধটি সম্পন্ন
কিা হে। এছাড়া নপওএল টটািসহ এমটি গ্যায়িে নিমধায়েি লয়যে উন্মুক্ত দিপত্র পদ্ধনত অনুসিেপূব ধক ই-ইি-নস/২৫
অব ২০১০-১১ িং প্যায়কয়েি আওতাে টমসাস ধ কুইক নবল্ডাস-ধ টক ১,০১,৮৫,০৫৭ োকা চুনক্ত মূয়ে ০৬-১২-২০১০
তানিয়ে কার্ ধায়দশ প্রদাি কিা হে এবং নির্ ধানিত সময়েি ময়ে কার্ ধটি সম্পন্ন কিা হে। টমইিয়েে নিমধায়েি লয়যে
উন্মুক্ত দিপত্র পদ্ধনত অনুসিেপূব ধক নং ই-ইন-তস/১১২ অব ২০১০-১১ এর আওিায় ৫৫,৬৭,৭১২ টাকা চুতক্ত মূরল্য
মমসাস থ তসএম মট্রিাস থ- মক ১৫-০৬-২০১১ িাতররখ কায থারদশ প্রদান করা হয় এবং তনধ থাতরি সমরয়র মরে কায থটি
সম্পন্ন করা হয়। প্রকরের আওিায় তনতমথি ভবন এবং অবকাঠারমাসমূরহ তবদ্যযিায়রনর েন্য সমস্ত ববদ্যযতিক কােরক
৩টি প্যারকরে তবভক্ত করা হয়। উন্মুক্ত দরিত্র িিতি অনুসরণপব থক ই-ইি-নস/৮৩ অব ২০১২-১৩ িং প্যায়কয়েি
আওতাে ৪০০ টকনিএ টেিায়িেি স্থাপয়িি লয়যে ৫৭,১৪,০০০ োকা চুনক্ত মূয়ে নমনত কিস্ট্রাকশিয়ক ২০-০৬-২০১৩
তানিয়ে কার্ ধায়দশ টদো হে। নির্ ধানিত সময়েি ময়ে কার্ ধটি সম্পন্ন কিা হে। টেনটং হয়ল বনহিঃনবদ্যেৎ সংয়র্াে
স্থাপয়িি লয়যে প্যায়কে িং ই-ইি-নস/৪২ অব ২০১২-১৩ িং প্যায়কয়েি আওতাে সীনমত দিপত্র পদ্ধনত
অনুসিেপূব ধক ১,০৭,৯৫,৬৬৩ োকা চুনক্ত মূয়ে টসনলম এন্ড ব্রাদাস ধয়ক ১০-৫-২০১২ তানিয়ে কার্ ধায়দশ প্রদাি কিা হে।
সীনমত দিপত্র পদ্ধনত অনুসিেপূব ধক অনিসাি িবয়িি েন্য বনহিঃনবদ্যেৎ সংয়র্াে টদোি েন্য ই-ইি-নস/৩৫ অব
২০১১-১২ িং প্যায়কয়েি আওতাে ২৩,৩৩,৬৯৫ োকা চুনক্ত মূয়ে টমসাস ধ কামাল সি’স-টক ২৫-০৩-২০১২ তানিয়ে
কার্ ধায়দশ প্রদাি কিা হে। নির্ ধানিত সময়ে ময়ে কার্ ধটি সম্পন্ন কিা হে এবং র্থা সময়ে হস্তান্তি কিা হয়েয়ছ বয়ল
প্রকল্প সূয়ত্র োিা র্াে।

৮.৩
৮.৪

িয থরবক্ষণাঃ
মতনটতরং: প্রকল্প সমানি প্রনতয়বদি (নপনসআি) টথয়ক োিা র্াে টর্, আয়লাচ্ে প্রকল্পটি প্রনতিযা মন্ত্রোলে কর্তধক েত
২৩-১০-২০১০, ১৮-০২-২০১১, ০৭-০৬-২০১২ তানিয়ে এবং আইএমইনি কর্তধক েত ১৭-০৪-২০১২ তানিয়ে
সয়িেনময়ি পনিদশধি কিা হে।

৮.৫

অভযন্তরীণ অতিটাঃ প্রকল্প চ্লাকালীি েত ২০০৯-১০ অথ ধবছয়ি ০৭-০২-২০১১ তানিে টথয়ক ২৮-০২-২০১১ তানিে
এবং ২০১০-২০১১ অথ ধবছয়ি ২০-১১-২০১১ তানিে টথয়ক ২১-১১-২০১৩ তানিে পর্ ধন্ত টমাে দ্যই বাি ই-ইি-নস এি
টেকনিকোল টিম কর্তধক অিেন্তিীে অনিে সম্পন্ন কিা হে। অনিে টিম কর্তধক উত্থানপত পর্ ধয়বযেগুয়লা নিষ্পনি কিা
হয়েয়ছ ময়মধ প্রকল্প সমানিি প্রনতয়বদি (নপনসআি) সূয়ত্র োিা র্াে।

৮.৬

এক্সটান থাল অতিটাঃ প্রকল্প চ্লাকালীি েত ২০০৯-২০১০ অথ ধবছয়ি ০৯-০৪-২০১১ তানিে টথয়ক ২১-০৪-২০১১ তানিে
এবং ২০১০-২০১১ অথ ধবছয়ি ১২-০৪-২০১২ তানিে টথয়ক ৩০-০৪-২০১২ তানিে পর্ ধন্ত টমাে দ্যই বাি এক্সোি ধাল অনিে
সম্পন্ন কিা হে ময়মধ প্রকল্প সমানি প্রনতয়বদয়ি উয়েে কিা হয়েয়ছ। তয়ব এক্সোি ধাল অনিয়েি টকাি পর্ ধয়বযে
নপনসআি এ উয়েে কিা হেনি।
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৯.০।
১০।

উরদ্দশ্য অতেথি না হরল িার কারণ : প্রকরের উরদ্দশ্য পররাপতর অতেথি হরয়রছ।
প্রকে িতরদশথনাঃ গি ১৩-১২-২০১৪ িাতররখ আইএমইতির তশক্ষা ও সামাতেক মসক্টররর মহািতরচালক কর্তথক প্রকরের
কায থক্রম সররেতমরন িতরদশথন করা হয়। িতরদশথনকারল সহকারী িতরচালক (তশক্ষা) মহািতরচালক মরহাদরয়র সফর
সঙ্গী তছরলন। এ সময় প্রকে সংতিষ্ট কমথকিথাগণ উিতস্থি তছরলন। বাংলারদশ মসনাবাতহনীর পূিথ িতরদপ্তররর মােরম
তনমথাণ নক্সা ও তনমথাণ কাে বাস্তবায়ন করারনা হরয়রছ। প্রকেটির মাঠ িয থারয়র কায থক্রম বাস্তবায়রনর তচত্র তনরম্ন তুরল
ধরা হরলাাঃ
১০.১। অতিটতরয়াম/মটতেং হলাঃ প্রকরের আওিায় তনতমথি অবকাঠারমাসমূরহর মরে অতিটতরয়াম/ মটতেং হল অন্যিম।
তিনবাতহনী ও আমথি মফারস থস মমতিরকল করলরের কমথকিথাগরণর এতি িরদ তনব থাচন করার প্রর্ম িতরবীক্ষণ শুরু হয়
মটতেং হরল। এতি িরদ তনব থাচন করার উরদ্দরশ্য প্রার্ীরদর আইতকউ মটে, তিতিতিটি মটেসহ যাবিীয় মটে এ মটতেং
হরল সম্পন্ন হয়। ভবনটির তিিীয় িলায় মটতেং হলরুম এবং ৩য় িলায় সুদৃশ্য মাতিিারিাস হলরুম ররয়রছ।

তচত্র: ১ মটতেং হলরুম

তচত্রাঃ ২ মাতিিারিাস হলরুম

মটতেং হলরক আররা সমৃি করার লরক্ষয তনচিলায় একটি লাইরররী ও করয়কটি মোর রুম করা হরয়রছ। লাইরররী
এবং মোররুম গুরলা অে িতরসরর সুন্দরভারব তনমথাণ করা হরয়রছ মরমথ িতরদশথরন িতরলতক্ষি হয় যা প্রকে কর্তথিরক্ষর
Good quality space management এর িতরচয় বহন করর। িরব লাইরররীরি বই এর সংখ্যা কম মরন
হরয়রছ। লাইরররীটিরি আরও প্ররয়ােনীয় বইিত্র আররা মবতশ িতরমারণ সংগ্রহপূব থক সমৃি করা আবশ্যক।

তচত্রাঃ ৩ লাইরররী
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১০.২। অতফসার বাসভবনাঃ আইএসএসতবরি কমথরি কমথকিথাগরণর েন্য ১৭১৫ বাঃ তমাঃ তবতশষ্ট একটি তিনিলা আবাতসক
ভবন তনমথাণ করা হরয়রছ। সুদৃশ্য ভবনটির তনমথাণশশলী ও গুণগিমান সরন্তার্েনক বরল প্রিীয়মান হরয়রছ।
বাসভবনটিরি ২৫ েন কমথকিথা আবাতসকভারব র্াকরি িাররবন বরল োনা যায়।

তচত্রাঃ ৪ আইএসএসতব অতফসাস থ মমস

১০.৩। অন্যান্য কায থক্রমাঃ প্রকরের আওিায় আইএসএসতবরি প্ররবশ িরর্ একটি সুদৃশ্য মগইট তনমথাণ করা হরয়রছ যা
আইএসএসতব’র মশাভা বধ থন করররছ। এছাো োইভাররদর আবাসনসহ একটি এমটি গ্যাররে তনমথাণ করা হরয়রছ। যার
তনরচর িলায় ১৬টি গােী রাখা যারব মরমথ োনা যায় এবং উিররর িলায় োইভারগণ আবাতসকভারব র্াকরি িাররব।
িরব এ ভবরনর মদয়াল অরনকটা মতলন মদখা যায়। এটিরক অতচররই চুনকাম করা প্ররয়ােন।

তচত্রাঃ ৫ তিওএল মোর

তচত্রাঃ ৬ এমটি গ্যাররে

এমটি গ্যাররে িারবথই একটি তিওএল মোর তনমথাণ করা হরয়রছ যারি মিরট্রাতলয়াম মিল, লুতরকযান্ট প্রভৃতি জ্বালাতন
থ
গােীর েন্য সংরতক্ষি র্ারক। এছাোও ৫৬৮০ বগতমটার
তবতশষ্ট অভযন্তরীণ রাস্তা ২৪০ তমটার মেইন, গ্যাস সাপ্লাই
থক্ষতণক
লাইন, ইরলকতট্রক লাইন স্থািন করা হরয়রছ। সাব
তবদ্যযৎ সংরযাগ মদয়ার েন্য ৪০০ মকতভএ তবতশষ্ট একটি
মেনাররটর ও স্থািন করা হরয়রছ।
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তচত্রাঃ ৭ আইএসএসতব-র অভযন্তরীণ রাস্তা

১১.০।
১১.১।
১১.২।
১১.৩।
১২.০।
১২.১।
১২.২।
১২.৩।

তচত্রাঃ ৮ সুদৃশ্য আইএসএসতব মগইট

বাস্তবায়ন সমস্যাাঃ
মাত্র ২/৩ বৎসর পূরব থ তনতমথি এমটি গ্যাররেসহ োইভাররদর আবাতসক ভবনটির বাতহযক তদক ( চুনকাম) মতলন
অবস্থায় মদখা মগরছ;
প্রকেটি জুন, ২০১৩ মি সমাপ্ত হরয়রছ এবং ১২ জুন, ২০১৩ মি আন্তাঃখাি সমন্বয় করা হরয়রছ। প্রকে বাস্তবায়ন
সমাতপ্তর ১৮ তদন পূরব থ আন্তাঃখাি সমন্বয় করার তবর্য়টি ভাল অনুশীলন নয়। এরি মরন হরি িারর সমন্বয়কৃি অরর্ থর
ব্যয় পূব থারেই সম্পাদন করার িরর এ সমন্বয় অনুরমাদন করা হরয়রছ।
লাইরররীটি মছাট িতরসররর হরলও সুন্দর িতররবশ ররয়রছ। িরব লাইরররীরি প্ররয়ােনীয় বইিত্র কম মরন হরয়রছ;
সুিাতরশাঃ
এমটি গ্যাররেসহ োইভাররদর আবাতসক ভবনটিরক চুনকাম কররি হরব। এ ব্যািারর আইএসএসতব কর্তথিক্ষ
প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি তনরি িারর;
ভতবষ্যরি মকান প্রকে বাস্তবায়রনর এরকবারর মশর্িয থারয় এরস আন্তাঃখাি সমন্বরয়র তবর্য়টি তবরবচনা সমীচীন নয়।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভতবষ্যরি এ তবর্রয় সমায়ানুগ িদরক্ষি তনরব;
প্ররয়ােনীয় আসবাবিত্র ও বইিত্রসহ লাইরররীটিরক সমৃি কররি হরব। এ তবর্রয় আইএসএসতব কর্তথিক্ষ প্ররয়ােনীয়
ব্যবস্থা তনরি িারর;
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ÒwmivR-Lv‡j`v †g‡gvwiqvj K¨v›Ub‡g›U †evW© †Rbv‡ij nvmcvZvj m¤cÖmviYÓ kxl©K cÖKí|
mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(mgvß t Ryb, 2012)
1.0|
2.0|
3.0|
4.0|

cÖK‡íi Ae¯’vb
ev¯ZevqbKvix ms¯’v
cÖkvmwbK gš¿Yvjq
cÖK‡íi ev¯Zevqb mgq I e¨q

t
t
t
t

XvKv K¨v›Ub‡g›U|
K¨v›Ub‡g›U †evW©, XvKv K¨v›Ub‡g›U|
cÖwZi¶v gš¿Yvjq|
(j¶ UvKvq)

cÖv°wjZ e¨q
g~j
(cÖt mvt)
1
‡gvU t 1456.81
wRIwet 1456.81
cÖtmvt --

me©‡kl
ms‡kvwaZ
(cÖt mvt)
2
--

cÖK…Z e¨q
(cÖt mvt)

3
‡gvU t 1413.26
wRIwet 1413.26
cÖtmvt --

cwiKwíZ ev¯ZevqbKvj
g~j
me©‡kl
ms‡kvwaZ
4
GwcÖj, 2011
n‡Z
Ryb,2012

5
--

cÖK…Z
ev¯Zevqb
Kvj
6
GwcÖj, 2011
n‡Z
Ryb,2013

AwZµvšZ
e¨q (g~j
cÖvt e¨‡qi
%)
7
--

AwZµvšZ
mgq (g~j
ev¯Zevqb
Kv‡ji %)
8
1 eQi
(100%)

5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯Zevqb (cÖwZi¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Gi wfwË‡Z)t
(j¶ UvKvq)
µwgK
wcwc Abyhvqx Kv‡Ri
cwiKwíZ j¶¨gvÎv
cÖK…Z ev¯Zevqb
bs
AsM
GKK
Avw_©K
ev¯Ze
Avw_©K (%)
ev¯Ze (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
500 †KwfG mve †÷kb
msL¨v
69.285
1wU
69.285(100%)
1wU (100%)
1.
200 †KwfG †Rbv‡iUi
msL¨v
32.97
1wU
32.97(100%)
1wU (100%)
2.
AwMœwbe©vcK hš¿
‡_vK
1.00
‡_vK
0.60(60%)
-3.
Gqvi
KwÛkb
‡_vK
30.00
‡_vK
30.00(100%)
-4.
‡gwWK¨vj M¨vm
‡_vK
62.35
‡_vK
62.35(100%)
-5.
evDÛvix Iqvj, iv¯—v
‡_vK
5.00
‡_vK
4.97078(99%)
-6.
nvmcvZvj
wjdU
†_vK
39.00
†_vK
39.00(100%)
-7.
Ab¨vb¨
‡_vK
8.24
‡_vK
8.24(100%)
-8.
hvbevnb
msL¨v
60.40
2wU
60.40(100%)
2wU (100%)
9.
hš¿cvwZ
‡_vK
1080.145
‡_vK
1037.83(96%)
-10.
dvwb©Pvi
‡_vK
67.61
‡_vK
67.61(100%)
-11.
cÖvBm Kw›Ub‡RwÝ
‡_vK
0.81
‡_vK
--12.
‡gvUt
-1456.81
-1413.26(97%)
99%
6.0|

KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t ‡Kvb D‡jL‡hvM¨ KvR Amgvß †bB| Z‡e cÖK‡íi AvIZvq wKQymsL¨K
c` m„wó Kiv n‡jI wb‡qvM cÖ`vb Kiv nqwb|

7.0|

mvaviY ch©‡e¶Yt

7.1|
cUf~wgt K¨v›Ub‡g›U †ev‡W©i Aaxb¯’ Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i Ges K¨v›Ub‡g›U GjvKvi Avkcv‡ki
mvaviY RbmvaviY‡K wPwKrmv †mev cÖ`v‡bi j‡¶¨ 2 Rb Wv³vi I wKQy msL¨K ÷vd wb‡q 1962 mv‡j †QvU
cwim‡i GKwU wPwKrmv †K›`ª M‡o †Zvjv nq| wKš‘ miKvix ch©v‡q †Kvb wPwKrmv †K›`ª bv _vKvi d‡j ¯^vaxbZv
hy‡×i ci D³ †K‡›`ªi †ivMxi msL¨v eûgvÎvq e„w× cvq| 1976 mv‡j K¨v›Ub‡g›U †evW© Kzwgjv, PÆMÖvg, h‡kvi,
iscyi I XvKv K¨v›Ub‡g‡›U Aew¯’Z †QvU wPwKrmv †K›`ª¸‡jv‡K nvmcvZv‡j iƒcvš—‡ii D‡`¨vM MÖnY K‡i| wKš‘
wewfbœ RwUjZvi Kvi‡Y D‡`¨vMwU mdj nqwb| 1976 mv‡ji 15 RyjvB XvKv K¨v›Ub‡g›U GjvKvq 10 kh¨v wewkó
GKwU nvmcvZvj cÖwZôv Kiv nq Ges ZLb †_‡K K¨v›Ub‡g›U †evW© GB nvmcvZvjwU cwiPvjbv K‡i Avm‡Q|
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nvmcvZvjwU m¤cÖmvi‡Yi cÖ‡qvRbxqZv Dcjwä K‡i nvmcvZvjwU 34 kh¨vq DbœxZ Kiv nq, hv‡Z 20wU mvaviY
†eW, 11wU †Kweb †eW I 3wU †cvó Acv‡iwUf †Kweb i‡q‡Q| eZ©gv‡b †ivMxi msL¨v A‡bK e„w× cvIqv cÖ¯ —vweZ
cÖK‡íi gva¨‡g nvmcvZvjwU 100 kh¨vq DbœxZ Kivi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q|
7.2|

cÖK‡íi D‡Ïk¨ t
(K)
wmivR-Lv‡j`v †g‡gvwiqvj K¨v›Ub‡g›U †evW© †Rbv‡ij nvmcvZvj‡K 34 †eW n‡Z 100 †e‡W DbœxZ
Kiv;
(L)
¯^í Li‡P wek¦gv‡bi ¯^v¯’¨ †mev cÖ`vb Kiv;
(M)
cÖwZi¶v gš¿Yvj‡qi AemicÖvß wewfbœ †kªYxi Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i webvg~‡j¨ wPwKrm †mev cÖ`vb Kiv;
(N)
wewfbœ †kªYxi Kg©KZ©vMY‡K ¯^íg~‡j¨ wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv;
(O)
K¨v›Ub‡g›U I Gi Avkcvk GjvKvi RbMY‡K wba©vwiZ g~‡j¨ wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv;
(P)
nvmcvZv‡ji AvDU †Wv‡ii 50% Ges nvmcvZv‡j fwZ©K…Z 30% `wi`ª †ivMx‡K webvg~‡j¨ wPwKrmv
†mev cÖ`vb Kiv;
(Q)
Wv³vi, bvm©, c¨viv‡gwWKm I Ab¨vb¨ †ckvRxex‡`i Rb¨ PvKzixi myweavw` m„wó Kiv;
(R)
cÖ¯—vweZ †Rbv‡ij nvmcvZv‡ji mv‡_ †idv‡ij wm‡÷‡g I Ab¨vb¨ †K‡›`ªi g‡a¨ mgš^q ˆZix KivB G
cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨|

7.3|

Aby‡gv`b chv©q I ms‡kvab t cÖKíwUi Dci MZ 07-03-2011 Zvwi‡L cÖKí g~j¨vqb KwgwUi (wcBwm) mfv
AbywôZ nq Ges 31-05-2011 Zvwi‡L ÒwmivR-Lv‡j`v †g‡gvwiqvj K¨v›Ub‡g›U †evW© ‡Rbv‡ij nvmcvZvj
m¤cÖmviYÓ kxl©K cÖKíwU gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ©K
„ 1456.81 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q GwcÖj,2011 n‡Z
Ryb, 2012 ch©š— †gqv‡` Aby‡gvw`Z nq| 21-05-2012 Zvwi‡L AvBGgBwW KZ©„K cÖK‡íi †gqv` Ryb, 2012
n‡Z Ryb, 2013 ch©š— 1 eQi e„w× Kiv nq Ges 12-11-2012 Zvwi‡L cÖKíwUi Avš—tLvZ mgš^q K‡i
cÖkvmwbK Av‡`k Rvix Kiv nq|
cÖKí e¨e¯’vcbv t cÖKíwU ev¯Zevq‡bi Rb¨ cÖKí †gqv‡` wbgœewY©Z Kg©KZ©vMY cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡
wb‡qvwRZ wQ‡jb|

7.4|

µ: bs

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I c`ex

1|

wgqv Avãyj-vn gvgyb, cwiPvjK, mvgwiK f~wg
Ges †mbv Awa`ßi Ges cÖKí cwiPvjK|
‡kL AvKZvi †nv‡mb, K¨v›Ut Gw·wKDwUf
Awdmvi Ges cÖKí cwiPvjK
‡gvt †iRvDj Bmjvg, K¨v›Ut Gw·wKDwUf
Awdmvi Ges cÖKí cwiPvjK

2|
3|

Kvh©Kvj
Avi¤¢
11 GwcÖj,2011

‡kl
10 RyjvB,2011

10 RyjvB,2011

25 RyjvB,2012

26RyjvB,2012

30 Ryb, 2013

cÖKí cwiPvj‡Ki
aiY
AwZwi³ `vwq‡Z¡
wb‡qvwRZ wQ‡jb
AwZwi³ `vwq‡Z¡
wb‡qvwRZ wQ‡jb
AwZwi³ `vwq‡Z¡
wb‡qvwRZ wQ‡jb

7.5|

g~j¨vqb c×wZ (Methodology) t g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYq‡b wb‡gœv³ c×wZ (Methodology)
AbymiY Kiv n‡q‡Q t
(K) wWwcwc, gwbUwis wi‡cvU© I wewfbœ mfvq cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b chv©‡jvPbv;
(L) gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ wcwmAvi chv©‡jvPbv;
(M) PEC, Steering Committee, PIC Committee mn wewfbœ ¸i“Z¡c~Y© mfvi Kvh©weeiYx
chv©‡jvPbv;
(N) Kv‡Ri gvb I ev¯Ze AMÖMwZ hvPvB I Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b;
(O) cÖKí GjvKv m‡iRwgb cwi`k©b;
(P) cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZv©‡`i mv‡_ Av‡jvPbv;

8.0|

cÖK‡íi eQi wfwËK j¶¨gvÎv I eivÏ t

8.1|

Avw_©K AMÖMwZ t cÖKíwUi me©‡kl Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q 1456.81 j¶ UvKv (m¤c~Y© wRIwe) Ges cÖKí
†gqv‡` Aegy³ Kiv n‡q‡Q 1413.26 j¶ UvKv| cÖwZi¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`‡b †`Lv
hvq †h, cÖKíwUi Ryb, 2013 ch©š— µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 1413.26 j¶ UvKv hv eiv‡Ïi
(97%)| cÖK‡íi AbyKy‡j 2011-12 n‡Z 2012-13 mgq ch©šZ ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©myPx‡Z eivÏ
Aegy³ I e¨q †`Lv‡bv n‡jvt
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Avw_©K
ermi

Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eivÏ I j¶¨gvÎv

1

‡gvU
2

UvKv
3

cÖt mvt
4

ev¯Ze%
5

2011-12
2012-13
†gvU

964.00
493.00
1457.00

964.00
449.26
1413.26

----

100%
100%
99.70%

8.2

(j¶ UvKvq)
e¨q I ev¯—e AMÖMwZ

Aegy³

6

‡gvU
7

UvKv
8

cÖt mvt
9

ev¯Ze%
10

964.00
449.26
1413.26

964.00
449.26
1413.26

964.00
449.26
1413.26

----

55%
44%
99.70%

cÖK‡íi A½wfwËK Avw_©K I ev¯Ze AMÖMwZ t cÖKíwUi AMÖMwZ m¤úwK©Z me©‡kl cÖvß cÖwZ‡e`b Abyhvqx
‡gvU Avw_©K AMÖMwZ 1413.26 j¶ UvKv Ges ev¯Ze AMÖMwZ n‡q‡Q 99.7%| cÖKíwUi †fŠZ AeKvVv‡gvMZ
wbg©vY KvR K¨v›Ub‡g›U †ev‡W©i gva¨‡g ev¯Zevqb Kiv n‡q‡Q| cÖKíwUi A½ wfwËK Avw_©K I ev¯Ze AMÖMwZ
wb‡gœ ch©vqµ‡g eY©bv Kiv n‡jv t

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

(K) ivR¯^ LvZt
500 †KwfG mve †÷kb ¯’vcb t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z 500 †KwfG mve †÷kb ¯’vcb-Gi Rb¨
69.285 j¶ UvKv eivÏ ivLv nq| cÖKí †gqv‡` 500 †KwfG mve †÷kb ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges G eve` e¨q
n‡q‡Q 69.285 j¶ UvKv| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯Ze AMÖMwZ 100%|
200 †KwfG mve †÷kb ¯’vcb t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z 200 †KwfG mve †÷kb ¯’vc‡bi Rb¨ 32.97
j¶ UvKv eivÏ ivLv nq| cÖKí †gqv‡` 200 †KwfG mve †÷kb ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z eivÏK…Z
A‡_©i cy‡ivUvB e¨q n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯Ze AMÖMwZ h_vµ‡g 100%|
AwMœwbe©vcK hš¿t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z G Lv‡Z AwMœwbe©vcK hš¿ ¯’vc‡bi Rb¨ †_vK wn‡m‡e 1.00 j¶
UvKv eivÏ ivLv nq| cÖKí †gqv` AwMœwbe©vcK hš¿ µq Kiv n‡q‡Q Ges GLv‡Z eivÏK…Z A‡_©i cy‡ivUvB e¨q
Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ h_vµ‡g 100%|
GqviKwÛkbt cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z G Lv‡Z GqviKwÛkb ¯’vc‡bi Rb¨ †_vK wn‡m‡e 30.00 j¶
UvKv eivÏ ivLv nq| GqviKwÛkb µq eve` GLv‡Z eivÏK…Z A‡_©i cy‡ivUvB e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z
Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ h_vµ‡g 100%|
‡gwWK¨vj M¨vmt cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z †gwWK¨vj M¨vm mieivn eve` †_vK wn‡m‡e 62.35 j¶ UvKv
eivÏ ivLv nq| cÖKí †gqv‡` ‡gwWK¨vj M¨vm mieiv‡ni Rb¨ cÖ‡qvRbxq AeKvVv‡gv wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges
GLv‡Z eivÏK…Z A‡_©i cy‡ivUvB e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ h_vµ‡g 100%|
evDÛvix Iqvj, iv¯—vt cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z evDÛvix Iqvj, iv¯—v wbg©vY eve` †_vK wn‡m‡e 5.00 j¶
UvKv eivÏ ivLv nq| cÖKí †gqv‡` evDÛvix Iqvj, iv¯—v wbg©vY eve` 4.97 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G
Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 99.40% I ev¯—e AMÖMwZ 100%|
nvmcvZvj wjd&Ut cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z nvmcvZvj wjdU ¯’vc‡bi Rb¨ †_vK wn‡m‡e 39.00 j¶ UvKv
eivÏ ivLv nq| cÖKí †gqv‡` nvmcvZvj wjd&U ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges GLv‡Z eivÏK…Z A‡_©i wecix‡Z
39.00 j¶ UvKvi cy‡ivUvB e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ h_vµ‡g 100%|
Ab¨vb¨ t cÖK‡íi AvIZvq Ab¨vb¨ KvR m¤úv`‡bi Rb¨ †_vK wn‡m‡e 8.24 j¶ UvKv eivÏ ivLv nq| cÖKí
†gqv` GLv‡Z 8.24 j¶ UvKvi cy‡ivUvB e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 100% I ev¯—e AMÖMwZ
99%|

(L) g~jab LvZt
8.2.9

hvbevnbt cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z `ywU (GKwU gvB‡µvevm, GKwU G¨v¤^y‡jÝ) hvbevnb µq Kivi Rb¨
60.40 j¶ UvKv †_vK wn‡m‡e eivÏ ivLv nq| cÖKí †gqv‡` 2wU hvbevnb (gvB‡µvevm-1wU, G¨v¤^y‡jÝ-1wU)
µq Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z eivÏK…Z A‡_©i cy‡ivUvB e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ
h_vµ‡g 100%|
8.2.10 hš¿cvwZt cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z hš¿cvwZ Lv‡Z †_vK wn‡m‡e 1080.145 j¶ UvKv eivÏ ivLv nq|
cÖKí †gqv‡` hš¿cvwZ µq Kiv n‡q‡Q Ges GLv‡Z 1037.83 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K
AMMÖwZ 97% n‡jI ev¯—e AMÖMwZ h_vµ‡g 100%|

370
8.2.11 dvwb©Pvit cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z dvwb©Pvi µq eve` †_vK wn‡m‡e 67.61 j¶ UvKv eivÏ ivLv nq|
cÖKí †gqv` dvwb©Pvi µq Kiv n‡q‡Q Ges G eve` 67.61 j¶ UvKvi cy‡ivUvB e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z
Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ h_vµ‡g 100%|
8.2.12 cÖvBm Kw›Ub‡RwÝt G Lv‡Z †_vK wn‡m‡e 0.81 j¶ UvKv eivÏ ivLv nq| cÖKí †gqv` GLv‡Z eivÏK…Z A‡_©i
cy‡ivUvB Ae¨wqZ i‡q‡Q|
9.0|

cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t
cwiKwíZ
(K) wmivR-Lv‡j`v †g‡gvwiqvj K¨v›Ub‡g›U †evW©
†Rbv‡ij nvmcvZvj‡K 34 †eW n‡Z 100
†e‡W DbœxZ Kiv;
(L) ¯^í Li‡P wek¦gv‡bi ¯^v¯’¨ †mev cÖ`vb Kiv;
(M) cÖwZi¶v gš¿Yvj‡qi AemicÖvß wewfbœ †kªYxi
Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i webvg~‡j¨ wPwKrmv †mev
cÖ`vb Kiv;
(N) wewfbœ †kªYxi Kg©KZ©vMY‡K ¯^íg~‡j¨ wPwKrmv
†mev cÖ`vb Kiv;
(O) K¨v›Ub‡g›U I Gi Avkcv‡ki GjvKvi
RbMY‡K wba©vwiZ g~‡j¨ wPwKrmv †mev cÖ`vb
Kiv;
(P) nvmcvZv‡ji †e‡W fwZ©K…Z 30% `wi`ª
†ivMx I AvDU †Wv‡ii 50% †ivMx‡K
webvg~‡j¨ wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv;
(Q) Wv³vi, bvm©, c¨viv‡gwWKm I Ab¨vb¨
†ckvRxex‡`i Rb¨ PvKzixi myweavw` m„wó Kiv;
(R) cÖ¯—vweZ †Rbv‡ij nvmcvZv‡ji mv‡_
†idv‡ij wm‡÷g I Ab¨vb¨ †K‡›`ªi g‡a¨
mgš^q ˆZix KivB G cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨|

AwR©Z
(K) wmivR-Lv‡j`v †g‡gvwiqvj K¨v›Ub‡g›U †evW© †Rbv‡ij
nvmcvZvj‡K 34 †eW n‡Z 100 †e‡W DbœxZ Kiv n‡q‡Q;
(L) ¯^í Li‡P wek¦gv‡bi ¯^v¯’¨ †mev cÖ`vb Kivi D‡`¨vM †bqv
n‡q‡Q wKš‘ GL‡bv we‡klÁ Wv³vi, †UKwbwkqvb I
mnvqK Rbej wb‡qvM Kiv nqwb d‡j DbœZgv‡bi
wPwKrmv myweav cÖ`vb Kiv m¤¢e n‡”Q bv;
(M) cÖwZi¶v gš¿Yvj‡qi AemicÖvß wewfbœ †kªYxi Kg©KZ©vKg©Pvix‡`i webvg~‡j¨ wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv n‡”Q;
(N) wewfbœ †kªYxi Kg©KZ©vMY‡K Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z ¯^íg~‡j¨
wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv n‡”Q;
(O) K¨v›Ub‡g›U I Gi Avkcv‡ki GjvKvi RbMY‡K wba©vwiZ
g~‡j¨ wPwKrmv †mev cÖ`vb Kivi D‡`¨vM †bqv n‡”Q;
(P) nvmcvZv‡ji †e‡W fwZ©K…Z 30% `wi`ª †ivMx I AvDU
†Wv‡ii 35% †ivMx‡K webvg~‡j¨ wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv
n‡”Q;
(Q) Wv³vi, bvm©, c¨viv‡gwWKm I Ab¨vb¨ †ckvRxex‡`i Rb¨
PvKzixi myweavw` m„wó Kiv n‡q‡Q wKš‘ Rbej wb‡qvM Kiv
m¤¢e nqwb;
(R) cÖ¯—vweZ †Rbv‡ij nvmcvZv‡ji mv‡_ †idv‡ij wm‡÷g I
Ab¨vb¨ †K‡›`ªi g‡a¨ mgš^q ˆZix Kiv n‡jI Gi
cy‡ivcywi cÖwZdjb Kiv m¤¢e nqwb|

10.0| D‡Ïk¨ AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖK‡íi D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z nqwb|we‡klÁ Wv³vi, †UKwbwkqvb I
mnvqK Rbej wb‡qvM bv Kivi d‡j nvmcvZv‡j AvMZ †ivMx‡`i cÖK‡íi AvIZvq m„ó mKj myweavw` cÖ`vb
Kiv m¤¢e n‡”Q bv| d‡j cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AR©b Kiv m¤¢e nqwb|
11.0| cÖK‡íi cÖfve t mw¤§wjZ mvgwiK nvmcvZvj (wmGgGBP) Gi bxwZgvjvi Av‡jv‡K cÖwZi¶v ev‡R‡Ui
AvIZvq hviv †eZb cvb ïaygvÎ ZvivB wmGgGBP G wPwKrmv †mev †c‡Z cv‡ib| d‡j K¨v›Ub‡g›U †ev‡W©i
AvIZvq PvKzixiZ †emvgwiK Kg©KZ©v-Kg©PvixMY Ges Zv‡`i cwiev‡ii m`m¨iv wmGgGBP G wPwKrmv †mev
MÖnY Ki‡Z cv‡i bv| d‡j nvmcvZvjwU cÖwZwôZ nIqvi d‡j K¨v›Ub‡g›U I Gi Avkcv‡ki GjvKvq
emevmiZ †emvgwiK RbMY mn‡R Kgg~‡j¨ wPwKrmv †mev MÖnY Ki‡Z cvi‡Qb Ges Av‡kcv‡ki `wi`ª
†ivMx‡`i g‡a¨ 50% Out door patient Ges 30% bedded patient †`i wd« wPwKrmv cÖ`v‡bi
D‡`¨vM cÖK‡íi gva¨‡g MÖnY Kiv n‡q‡Q| d‡j `wi`ª †ivMxiv GB myweav MÖnY Ki‡Z cvi‡Q| hw`I nvmcvZv‡j
AvMZ mKj †ivMx GB myweav m¤ú‡K© ÁvZ bq| cÖKíwU ev¯—evqb Kivi d‡j K¨v›Ub‡g›U I Gi Avkcv‡ki
GjvKvq emevmiZ RbM‡Yi ¯^v¯’¨ †mevq gv‡bi Dbœqb NU‡Q|
12.0| cÖKí cwi`k©b t cÖKíwU Kvh©µg MZ 10-12-2013Zvwi‡L AvBGgBwW KZ©K
„ m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq|
cÖKíwUi cwi`k©‡bi mgq cÖKí mswkó Kg©KZ©vMY Dcw¯’Z wQ‡jb| evsjv‡`k †mbvevwnbxi c~Z© cwi`ß‡ii
gva¨‡g wbg©vY b·v I wbg©vY KvR ev¯Zevqb Kiv n‡q‡Q| cÖKíwUi Kvh©µg I ev¯Zevq‡bi wPÎ wb‡gœ Zz‡j aiv
n‡jv t
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GqviKwÛkb t cÖK‡íi AvIZvq Intensive Care Unit (ICU), Oparation Theater (OT) Ges
Wv³vi‡`i emvi †P¤^v‡i I AvBwmBD‡Z kxZvZc hš¿¸‡jv ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| GqviKwÛkb Lv‡Z wWwcwci
eivÏK…Z Lv‡Zi 30.00 j¶ UvKv e¨q †`Lv‡bv n‡q‡Q wKš‘ cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h G Lv‡Z 28.30 j¶
UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| evKx UvKv wKfv‡e †Kv_vq LiP Kiv n‡q‡Q Zvi †Kvb wnmve †`Lv‡bv nqwb| GwU
cwiKíbv I Avw_©K k„•Ljvi cwicš’x e‡j we‡ewPZ n‡q‡Q|
12.1| ‡gwWK¨vj M¨vmt nvmcvZv‡ji mKj mvaviY kh¨v, †cv÷ Acv‡iwUf †eW, K¨vweb I ICU-‡Z †gwWK¨vj
M¨vm mieivn I ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| wKš‘ eZ©gv‡b ICU Ges †cv÷ Acv‡iwUf †e‡W †ivMxi msL¨v Kg nIqv‡Z
GwUi e¨envi Kiv m¤¢e n‡”Q bv| D³ KvRwU m¤úv`bKv‡j 5wU `icÎ Rgv c‡o, Gi g‡a¨ 3wU `ic‡Î cÖvBm
†KvU Kiv nqwb| Spectra International Ltd. me©wbæ `i`vZv nIqvq 15 gvP© 2012 Zvwi‡L Kvh©v‡`k
cÖ`vb Kiv nq|
12.2| nvmcvZvj wjd&Ut nvmcvZvj wjd&U ¯’vc‡bi Rb¨ wmivR-AvRxR GÛ †Kv¤úvwb wjt ¸jkvb XvKv-‡K 34.00
j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq Ges h_vmg‡q Kvh©wU m¤úv`b Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b wjd&UwU
mPj Ae¯’vq i‡q‡Q|
12.3| 500 †KwfG mve †÷kb Ges 200 †KwfG ‡Rbv‡iUit 200†KwfG †Rbv‡iUi ¯’vc‡bi Rb¨ XvKvi †gmvm©
c‡jgv BwÄwbqvwis GÛ Kb÷ªvKkb‡K 32,97,000.00 UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 31 Rvbyqvix,2012 Zvwi‡L
Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq Ges 500 †KwfG mve †÷kb ¯’vc‡bi Rb¨ 7wU `icÎ cvIqv hvq Gi g‡a¨ 6wU
`icÎ †imcbwmf we‡ewPZ nq Ges †e½j †UwjKwgwb‡Kkb GÛ B‡jw±ªK K‡c©v‡ikb cÖvt wjt me©wbæ `i`vZv
nIqvq 69,28,500.00 UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 25/02/2013 Zvwi‡L Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq Ges wba©vwiZ
mg‡qi g‡a¨B Kvh©wU m¤úv`b Kiv nq| eZ©gv‡b G¸‡jv mPj Ae¯’vq i‡q‡Q Ges weMZ 1 eQi Pjgvb _vKv
Ae¯’vq †Kvb mgm¨v cwijw¶Z bv nIqvq mieivnKvixi wmwKDwiwU gvwb †dir cÖ`vb Kiv n‡q‡Q e‡j
cwi`k©bKv‡j Rvbv †M‡Q|
12.4| hvbevnb t cÖK‡íi ïi“‡Z GKwU gvB‡µvevm I GKwU G¨v¤^y‡jÝ µq Kiv n‡q‡Q| G¨v¤^y‡jÝwU †ivMx Avbv
†bIqv Kv‡R e¨envi Kiv n‡”Q Ges gvB‡µvevmwU K¨v›Ub‡g›U †evW© KZ©K
„ e¨envi Kiv n‡”Q|
13.0| nvmcvZvj e¨e¯’vcbv t
13.1 nvmcvZvjwU AvaywbKxKi‡Yi j‡¶¨ MÖnxZ cÖKíwU MZ 30 Ryb, 2013 Zvwi‡L mgvß nq| Gici MZ 6 gvm
AwZevwnZ n‡jI nvmcvZv‡ji Kvh©µg cy‡ivgvÎvq ïi“ Kiv m¤¢e nqwb Ges wWwcwci j¶¨ I D‡Ïk¨ Abymv‡i
34 kh¨v n‡Z 100 kh¨vq DbœxZKi‡Yi j‡¶¨ ejv n‡qwQj †h K¨v›Ub‡g›U †evW© I Gi Avkcv‡ki GjvKvi
RbMY ¯^v¯’¨ †mev MÖn‡Yi my‡hvM m„wó Ki‡e| wKš‘ cÖPviYv bv _vKvi Kvi‡Y nvmcvZvjwUi wPwKrmv ‡mev
m¤ú‡K© K¨v›Ub‡g›U †evW© Gi Av‡kcv‡ki RbMY †Zgb wKQy Rv‡bb bv, Gi d‡j nvmcvZv‡j †ivMxi mgvMg
A‡bK Kg e‡j g‡b n‡q‡Q| cwi`k©‡bi w`b †`Lv hvq †h, 4 kh¨v wewkó ICU wU GLbI Ae¨eüZ Ae¯’vq
i‡q‡Q| KviY GL‡bv ICU Bb&PvR© wb‡qvM Kiv nqwb, d‡j cÖK‡íi j¶¨ I D‡Ïk¨ A‡bKvs‡k e¨vnZ n‡”Q|
13.2| Acv‡ikb w_‡qUvi t nvmcvZv‡ji 4wU Acv‡ikb w_‡qUvi i‡q‡Q| Gi g‡a¨ me¸‡jv Acv‡ikb w_‡qUv‡i
cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges G¸‡jv mPj Ae¯’vq i‡q‡Q e‡j Rvbv †M‡Q| Acv‡ikb w_‡qUvi
Gi Rb¨ †Kvb ÷vd I Wv³vi wb‡qvM bv Kivi d‡j Acv‡ikb w_‡qUvi¸‡jv cyY©v½fv‡e e¨envi Kiv m¤¢e n‡”Q
bv| cwi`k©‡b †`Lv hvq †h, nvmcvZv‡ji be wbwg©Z Acv‡ikb w_‡qUvi¸‡jv nvmcvZv‡ji evB‡ii cÖvB‡fU
†ivMx‡`i Acv‡ik‡bi Kv‡R e¨envi n‡”Q, hv cÖK‡íi j¶¨ I D‡Ï‡k¨i mv‡_ msMwZc~Y© bq|
13.3| Ryb,2013 †_‡K wW‡m¤^i,2013 ch©š— Bb‡Wvi I wd« †e‡Wi †ivMxi wnmvet
µwgK bs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gv‡mi bvg
Ryb,2013
RyjvB,2013
AvM÷,2013
†m‡Þ¤^i,2013
A‡±vei,2013
b‡f¤^i,2013
wW‡m¤^i,2013

Bb‡Wvi †ivMxi msL¨v
334
360
316
395
333
299
334
‡gvUt 2371 Rb

wd« †e‡Wi ‡ivMxi msL¨v
14
24
21
29
28
21
29
‡gvUt 166 Rb
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13.8

Ryb,2013 †_‡K wW‡m¤^i,2013 ch©š— AvDU‡Wv‡i wPwKrmv †mev †bqv cyi“l, gwnjv I wkï †ivMxi wnmve t
µwgK bs

gv‡mi bvg
Ryb,2013
RyjvB,2013
AvM÷,2013
†m‡Þ¤^i,2013
A‡±vei,2013
b‡f¤^i,2013
wW‡m¤^i,2013
†gvUt

AvDU‡Wvi
651
825
687
936
872
796
710
5477

cyi“l
306
405
311
449
436
386
341
2634

gwnjv
225
290
246
310
307
261
243
1882

wkï
120
130
130
177
129
149
126
961

13.9| ‡cv÷ Acv‡iwUf †eWt nvmcvZv‡j †gvU 18wU ‡cv÷ Acv‡iwUf †eW i‡q‡Q| GLv‡b cyyi“l †eW 9wU Ges
gwnjv †eW 9wU| cwi`k©‡bi w`b †`Lv hvq 3Rb gwnjv †ivMx fwZ© i‡q‡Q Ges GLv‡b mKj hš¿cvwZ ¯’vcb
Kiv n‡q‡Q|
13.10| G·-‡i ‡gwkb ¯’vcbt nvmcvZv‡j cÖwZw`b 5-6 Rb †ivMx‡K GLv‡b G·-‡i Kiv n‡”Q| BwmwR †gwkb¸‡jv
e¨envi Kiv n‡”Q bv| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, BwmwR †gwkbwU fvR K‡i ivLv n‡q‡Q| G wel‡q Rvb‡Z
PvB‡j Zviv Rvbvb, †Kvb KvwW©IjwR÷ wb‡qvM bv nIqvq ‡gwkb¸‡jv e¨envi Kiv m¤¢e n‡”Q bv|
13.11| BÝUª¨y ‡g›U t cÖK‡íi AvIZvq nvmcvZv‡j e¨env‡ii Rb¨ †eex BbwKD‡eUi mieiv‡ni j‡¶¨ Anifco
Health Care wjwg‡UW-‡K 5.5 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q D³ †gwWK¨vj BÝUª¨y‡g›UwU mieiv‡ni Rb¨
31/01/2012 Zvwi‡L Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| wKš‘ cwi`k©‡b †`Lv hvq †h, †eex BbwKD‡eUi Gi ¯’‡j †eex
Iqvg©vi nvmcvZvj KZ©c
„ ¶‡K eywS‡q †`qv n‡q‡Q| hv cwiKíbv I Avw_©K k„•Ljvi cwicš’x n‡q‡Q e‡j
cÖZxqgvb nq|
13.12| nvmcvZvj j¨vet cÖK‡íi mgvwßi cÖvq 6 gvm AwZevwnZ n‡jI nvmcvZvj Gi j¨ve GL‡bv Pvjy Kiv m¤¢e
nqwb| G wel‡q Rvb‡Z PvIqv n‡j cÖKí mswkó Kg©KZ©vMY Rvbvb †h, j¨ve Gi Rb¨ ‡UKwbwkqvb, ‡Kwg÷ I
Wv³vi wb‡qvM bv Kivi d‡j nvmcvZv‡ji j¨vewU GLbI Ae¨eüZ Ae¯’vq i‡q‡Q| d‡j nvmcvZv‡j AvMZ
†ivMxiv cÖ‡qvRbxq wPwKrmv †mev n‡Z ewÂZ n‡”Q| `xN©w`b hš¿cvwZ¸‡jv Ae¨eüZ _vKvi d‡j G¸‡jv
A‡K‡Rv n‡q co‡Z cv‡i e‡j AvksKv Kiv n‡”Q| j¨ve Gi Rb¨ cÖ‡qvRbxq reagent µq Kiv nqwb d‡j
j¨vewU cyY©v½fv‡e Pvjy Kiv m¤¢e n‡”Q bv|
14.0| ev¯Zevqb mgm¨v t
14.1| nvmcvZvjwU Ryb,2013 mv‡j mgvß n‡jI †UKwbwkqvb I mnvqK Rbej Ges Wv³vi wb‡qvM bv Kivi d‡j
nvmcvZvjwU c~Y©gvÎvq e¨envi Kiv m¤¢e n‡”Q bv Ges we‡klÁ Wv³vi bv _vKvi d‡j Ri“ix †ivMx‡`i †¶‡Î
cÖ‡qvRbxq wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv m¤¢e n‡”Q bv|
14.2| nvmcvZv‡ji j¨vewU‡Z cÖ‡qvRbxq †UKwbK¨vj Rbej I Wv³vi wb‡qvM bv Kivi d‡j hš¿cvwZ¸‡jv Ae¨eüZ
Ae¯’vq i‡q‡Q Ges Gme hš¿cvwZ¸‡jv `xN©w`b Ae¨eüZ _vKvi d‡j G¸‡jv bó nIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q|
nvmcvZv‡j fwZ©K…Z †ivMxiv GB myweav †_‡K ewÂZ n‡”Q d‡j †ivMx‡`i evB‡ii WvqvMbw÷K ‡m›Uvi †_‡K
cix¶v Kiv‡Z n‡”Q hv cÖK‡íi j¶¨ I D‡Ï‡k¨i mv‡_ msMwZc~Y© bq g‡g© cÖZxqgvb nq;
14.3| Acv‡ikb w_‡qUvi e¨env‡ii Rb¨ G¨v‡bm‡_wU÷ wb‡qvM Kiv nqwb| d‡j Acv‡ikb w_‡qUviwU cy‡ivcywi
e¨envi Kiv m¤¢e n‡”Q bv| evB‡ii cÖvB‡fU †ivMx Acv‡ik‡bi Rb¨ GB nvmcvZv‡ji Acv‡ikb w_‡qUvi
e¨envi Kiv n‡”Q, hv cÖK‡íi D‡Ï‡k¨‡K e¨vnZ Ki‡Q| †KejgvÎ nvmcvZv‡ji fwZ©K…Z †ivMx‡`i Rb¨ GB
Acv‡ikb w_‡qUvi e¨envi Kivi weavb i‡q‡Q;
14.4| ‡cv÷ Acv‡iwUf ‡eW I ICU-‡Z Wv³vi, †UKwbwkqvb I mv‡cvwU©s Rbej wb‡qvM bv Kivi d‡j G¸‡jv
GL‡bv e¨envi Kiv m¤¢e n‡”Q bv d‡j nvmcvZv‡j fwZ©K…Z †ivMxiv G myweav n‡Z ewÂZ n‡”Q;
14.5| nvmcvZv‡ji hš¿cvwZ µ‡qi †¶‡Î †eex BbwKD‡eUi Gi cwie‡Z© GB bv‡g nvmcvZvj KZ©„c¶ †eex Iqvg©vi
mieivnKvix KvQ †_‡K ey‡S wb‡q‡Qb| G‡¶‡Î µqK…Z hš¿cvwZ I mieivnK…Z hš¿cvwZi g‡a¨ ZviZg¨
cwijw¶Z n‡q‡Q| GqviKwÛkb µq Lv‡Z wWwcwci Aby‡gvw`Z eiv‡Ïi 30.00 j¶ UvKvi g‡a¨ 28.40 j¶
UvKv e¨‡q GqviKwÛkb µq Kiv n‡q‡Q Ges µq Kvh©v‡`‡kI mieivnKvixi mv‡_ 28.40 j¶ UvKvq Pzw³
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m¤úbœ nq| G Lv‡Zi Aewkó 1.60 UvKv †Kvb Lv‡Z e¨q Kiv n‡q‡Q Zv D‡jL Kiv nqwb; wKš‘ mgvwß g~j¨vqb
cÖwZ‡e`‡b GqviKwÛkb µq Lv‡Z eivÏK…Z 30.00 j¶ UvKv e¨q †`Lv‡bv n‡q‡Q; hv cwiKíbv I Avw_©K
k„•Ljv cwicš’x e‡j we‡ewPZ nq;
14.6| cÖK‡íi wWwcwc Abyhvqx †e‡W fwZ©K…Z †ivMx‡`i 30%, Out door †ivMx‡`i 50% webvg~‡j¨ wPwKrmv
myweav cÖ`vb Kivi weavb i‡q‡Q| G wel‡q †Kvb wmwU‡Rb PvU©vi nvmcvZvj ev K¨v›Ub‡g›U †ev‡W©i m¤§y‡L
cÖ`k©b Kiv nqwb d‡j nvmcvZv‡j fwZ©KZ
… `wi`ª †ivMxiv Zv‡`i cÖvc¨ wPwKrmv myweav n‡Z ewÂZ n‡”Q|
15.0| mycvwik t
15.1| cÖK‡íi j¶¨ I D‡Ïk¨ c~iY Ges cÖ‡qvRbxq wPwKrmv myweavw` cÖ`v‡bi j‡¶¨ we‡klÁ Wv³vi, †UKwbwkqvb
Ges mnvqK Rbej wb‡qvM Kivi Rb¨ GLbB mswkó gš¿Yvjq‡K cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e;
15.2| nvmcvZv‡ji j¨vewU Pvjy Kivi Rb¨ j¨ve BbPvR©, †UKwbwkqvb I mnvqK Rbej wb‡qv‡Mi Rb¨ mswkó
gš¿Yvjq‡K D‡`¨vM MÖnY Ki‡e Ges nvmcvZv‡ji †ivMxiv hv‡Z cÖ‡qvRbxq wPwKrmv myweavw` cvq †m Rb¨
nvmcvZvj KZ©„c¶ cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Ki‡e;
15.3| Acv‡ikb w_‡qUvi (IwU) †KejgvÎ nvmcvZv‡j fwZ©K…Z †ivMxiv e¨envi Ki‡e| evB‡ii cÖvB‡fU †ivMx‡`i
†¶‡Î GB nvmcvZv‡ji IwU e¨envi m¤ú~Y©i“‡c wbwl× Ki‡Z n‡e| G wel‡q cÖwZi¶v gš¿Yvjq cÖ‡qvRbxq
e¨e¯’v MÖnY Ki‡e;
15.4| ‡cv÷ Acv‡iwUf ‡eW I ICU e¨env‡ii †¶‡Î nvmcvZv‡j fwZ©K…Z †ivMxiv hv‡Z cÖ‡qvRbxq ¯^v¯’¨ †mev cvq,
†m j‡¶¨ G¸‡jvi c~Y© e¨envi wbwðZK‡í cÖ‡qvRbxq Rbej wb‡qvM Kivi D‡`¨vM wb‡Z n‡e;
15.5| nvmcvZv‡ji hš¿cvwZ µ‡qi †¶‡Î ‡UÛv‡i †eex BbwKD‡eUi Gi K_v ejv _vK‡jI nvmcvZvj KZ©c
„ ¶ KZ©„K
†eex Iqvg©vi MÖnY Kiv wcwcAvi,2008 Gi my®úó j•Nb| G wel‡q gš¿Yvjq wbqgvbyM e¨e¯’v MÖnY K‡i
AvBGgBwW‡K AewnZ Ki‡e|
15.6| GqviKwÛkb µq Lv‡Z wWwcwci Aby‡gvw`Z eiv‡Ïi 30.00 j¶ UvKvi g‡a¨ 28.40 j¶ UvKvq
mieivnKvixi mv‡_ Pzw³ m¤úbœ nq Ges wba©vwiZ Pzw³g~‡j¨ D³ GqviKwÛkb nvmcvZvj KZ©c
„ ‡¶i Kv‡Q
mieivn Kiv n‡q‡Q; wKš‘ wcwmAvi-G m¤ú~Y© 30.00 j¶ UvKv e¨q †`Lv‡bv n‡q‡Q| welqwU wn‡m‡e Miwgj
e‡j cwijw¶Z nq| AwaKš‘, G‡¶‡Î Aewkó 1.60 j¶ UvKv †Kvb Lv‡Z e¨q Kiv n‡q‡Q ev miKvix
†KvlvMv‡i Rgv †`qv n‡q‡Q wKbv Zvi my®úó D‡jL †bB| GZ`&wel‡q mswkó gš¿Yvjq LwZ‡q †`‡L cÖ‡qvRbxq
e¨e¯’v MÖnYc~e©K AvBGgBwW‡K AewnZ Ki‡e;
15.7| nvmcvZv‡ji †e‡W fwZ©K…Z 30% †ivMx Ges AvDU‡Wv‡ii 50% †ivMx hv‡Z webvg~‡j¨ wPwKrmv myweav cvq †m
wel‡q K¨v›Ub‡g›U †evW© KZ©c
„ ¶ cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Ki‡e Ges G j‡¶¨ GKwU wmwU‡Rb PvU©vi nvmcvZvj
I K¨v›Ub‡g›U †ev‡W©i m¤§y‡L cÖ`k©b Ki‡Z n‡e|

